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Introdução

Além de ter sido o fundador da nossa nacionalidade, D. Afonso
Henriques teve uma vida longa e muito preenchida: Batalha de São Mamede,
campanhas na Galiza, Batalha de Ourique, conquistas de Santarém e Lisboa,
desastre de Badajoz, etc. Por isso, muito me admira que pouca gente escreva
ficção sobre ele.
Só há pouco mais de dez anos começou a surgir literatura mais
diversificada sobre o nosso primeiro rei (ficção e não-ficção). O Professor
Diogo Freitas do Amaral, autor de uma biografia publicada pela Bertrand, em
2000, lamentava, no texto da contracapa: «como será que, sabendo Portugal
quem foi o seu primeiro rei (...) não há sobre ele uma boa biografia, uma boa
tese de doutoramento ou de mestrado, um filme ou uma peça de teatro, uma
série de televisão?» Uma boa biografia, felizmente, já existe. Mas, interessada
como sou pela ficção histórica, vou mais longe: porque será que ainda não se
fizeram dois ou três filmes, algumas peças de teatro, uma série de televisão e,
pelo menos, dez romances históricos sobre D. Afonso Henriques?
A biografia do Professor Freitas do Amaral deu-me o mote. Não sendo
licenciada em História, mas interessando-me pela época medieval, comecei,
nesse ano de 2000, a juntar toda a informação que me era possível, decidida a
escrever um romance histórico sobre o nosso primeiro rei. Não descurando os
seus feitos guerreiros, interessavam-me, acima de tudo, os aspetos da sua vida
privada, perguntava-me como seria D. Afonso Henriques na intimidade, que
mulheres amou, que conflitos o dilaceraram.
Mal sabia eu no que me estava a meter! Enfim, passando por cima de
pormenores que não vêm ao caso, realizei o sonho de ver a minha obra
publicada, em 2008. Curiosamente, um ano antes, tinha sido publicado um
outro romance histórico sobre o monarca, da autoria de Maria Helena Ventura.
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Não chega, deveria haver muitos mais! Por acaso, há dois aspetos na
vida do nosso primeiro rei que, por si só, dariam belos romances. Um deles
assenta na possibilidade de D. Afonso Henriques, numa fase da sua vida, ter
pertencido aos Templários. O 1º volume de Grandes Enigmas da História de
Portugal (Ésquilo 2008) dedica um capítulo a este tema.
Na verdade, o facto de D. Afonso Henriques ter tido o seu primeiro filho
apenas com cerca de trinta anos já levou muitos historiadores a questionar a
razão para tal. E, na carta de doação do castelo de Soure aos Templários, em
1129, o primeiro rei português dizia: «...e porque na vossa Irmandade e em
todas as vossas obras sou Irmão». Os Templários, além de serem guerreiros,
eram monges e cumpriam um voto de castidade. Este podia ser o ponto de
partida para uma ficção interessante, tendo ainda em conta que o mistério à
volta dos Templários atrai muita gente.
Uma outra ideia para romance poderia basear-se no seu primeiro filho, o
ilegítimo D. Fernando Afonso, nascido à volta de 1140, quinze anos mais velho
do que o infante D. Sancho. Pouca gente sabe que ele lutou pelo seu direito de
suceder ao pai. Na sua biografia de D. Afonso Henriques, o Professor José
Mattoso fala na «existência de tensões ou conflitos, talvez mesmo conflitos
graves», pois «a derrota e a diminuição física de Afonso Henriques no desastre
de Badajoz criaram no reino um ambiente de apreensão». Mais: depois de um
exílio no estrangeiro, onde terá chegado a ser grão-mestre da Ordem do
Hospital, D. Fernando Afonso regressou ao reino em 1206, já D. Sancho I era
rei e, ainda citando José Mattoso: «...foi envenenado em 1207, num contexto
que parece quase de guerra civil. Ou seja, os ódios que envolveram Fernando
Afonso e o levaram ao exílio permaneceram insanáveis até à sua morte, quase
quarenta anos depois».
Será que houve, na nossa corte, uma conspiração digna dos
Plantagenetas? Embora eu planeie a presença de D. Afonso Henriques em
romances futuros, não pegarei nestas temáticas, pois já publiquei a minha
versão. Mas pode ser que alguém, ao ler estas linhas, fique com ideias...
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Data e Local de Nascimento de D. Afonso Henriques

Muito se tem escrito e discutido sobre a data de nascimento de D.
Afonso Henriques. Em 2009, a cidade de Viseu comemorou o 900º aniversário
do fundador da nacionalidade, reclamando-se «berço do nosso primeiro rei»,
baseada no historiador A. de Almeida Fernandes, que defendera que D. Afonso
Henriques ali terá nascido, em Agosto de 1109.
De facto, na sua biografia de D. Afonso Henriques (Temas e Debates
2007), o Prof. José Mattoso, um dos maiores especialistas de História Medieval
Portuguesa, considerou, na página 27, que «a demonstração feita por Almeida
Fernandes alcança verosimilhança suficiente para se admitir como possível, ou
mesmo a mais provável, até que outras provas sejam apresentadas em
contrário».
Porém, o próprio Prof. Mattoso veio, depois, a distanciar-se desta tese.
Começou por afirmar, num colóquio internacional, realizado na Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa, de 14 a 16 de Dezembro de 2009, que «o
valor da hipótese do nascimento em Viseu depende do grau de certeza relativo
ao ano. Ora, havendo contradição entre as fontes, não se pode considerar
seguro o ano do nascimento sem discutir o seu valor. Consequentemente
também o lugar é incerto». Reiterou esta opinião no seu contributo para a
História dos Reis de Portugal (Quidnovi 2010).
Num estudo publicado na Medievalista online Nº 8, o Dr. Abel Estefânio
chega à conclusão de que os anos mais prováveis para o nascimento de D.
Afonso Henriques são os de 1106 e 1110. As divergências «resultam dos
problemas de transmissão textual, da complexidade e da confusão entre os
diferentes métodos de cálculo de datas utilizados, num tempo em que não
havia calendários».
Exponho, agora, o que, quanto a mim, invalida a tese «Agosto de 1109,
em Viseu», à semelhança do que fiz na Nota Final do meu romance Afonso
7
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Henriques o Homem. Na citada biografia, em que o Prof. Mattoso nos diz que a
hipótese de Viseu é a mais provável, lê-se, algumas páginas mais à frente
(página 31) que D. Afonso VI, por ocasião das Cortes de Toledo no Verão de
1108, rompeu o vínculo de fidelidade com o genro, o conde D. Henrique, pai do
nosso primeiro rei. Este teria, então, encetado uma viagem à sua Borgonha
natal, regressando cerca de um ano mais tarde, no Verão de 1109. Ora, se D.
Teresa não o acompanhou, ficando o casal afastado um do outro durante um
ano, como poderia D. Afonso Henriques nascer à altura do regresso do pai?
Para nascer em Agosto de 1109, o fundador da nacionalidade teria de ser
gerado em Dezembro de 1108. Mas, nessa altura, pelos vistos, seu pai estava
na Borgonha, enquanto sua mãe se quedava por terras portucalenses!
Sendo as fontes tão contraditórias, minando as hipóteses de que este
problema algum dia possa ser resolvido, fiquemo-nos pela tradição: D. Afonso
Henriques nasceu entre 1106 e 1111, em Guimarães.
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A Mãe de D. Afonso Henriques
Rainha D. Teresa

O facto de o reino de Portugal ter tido a sua origem numa luta entre mãe
e filho, com um amante da primeira pelo meio, com contornos de complexo de
Édipo, já deu azo às mais variadas interpretações. No entanto, disputas
familiares eram frequentes na Idade Média, em que os reinos mais não eram
do que «propriedade familiar», que se transmitia de geração em geração.
A tradição atribuiu a D. Teresa o papel de vilã, a viúva que se envolveu
em aventuras amorosas, prejudicando o próprio filho, obrigando-o a revoltar-se.
A realidade terá sido um pouco diferente e D. Teresa merecia um lugar bem
mais prestigiante na nossa História (o que, aliás, vem acontecendo, nos últimos
anos). Tanto ela, como a irmã D. Urraca, afirmaram-se num mundo de homens,
dirigindo os destinos de vastos territórios.
O desejo de D. Afonso Henriques se tornar rei teve origem na própria
mãe. D. Teresa intitulou-se rainha e reclamava para si a Galiza, como parte da
herança de seu pai, o imperador D. Afonso VI. Junto com D. Fernão Peres de
Trava, o mais poderoso nobre galego, planeava a junção do Condado
Portucalense à Galiza. Contudo, além da oposição de sua irmã, regente dos
reinos de Leão e Castela, D. Teresa via-se a braços com a resistência dos
barões de Entre Douro e Minho, a quem não agradava o protagonismo de
Fernão Peres de Trava. Estes representantes das mais poderosas famílias
portucalenses abandonaram a corte da rainha, em Coimbra, reunindo-se em
conspirações no Paço de D. Paio Mendes da Maia, arcebispo de Braga:

- A D. Fernão Peres foi concedida a tenência de Coimbra, - lançou
Soeiro Mendes Grosso, cheio de desdenho.
- A maior humilhação, - atalhou Paio Soares - é o facto de D. Fernão nos
limitar a confirmantes de documentos, tirando-nos qualquer papel de
9
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protagonismo na luta contra os almorávidas. Acaso esquece ele que foram os
senhores da Maia que conquistaram o castelo de Montemor-o-Velho, às portas
de Coimbra, numa altura em que aquelas terras ainda estavam nas mãos dos
infiéis? - Acrescentou, orgulhoso: - Todos os meus antepassados participaram
nas campanhas da Beira, comandadas por el-rei D. Fernando, o Magno, que
culminou com a conquista da própria cidade de Coimbra.
- E vosso pai, - completou o arcebispo - o meu falecido irmão, foi
governador de Santarém, ao tempo em que essa cidade pertencia ao
imperador D. Afonso VI, mas que, infelizmente, se encontra novamente em
poder da mourama.
Perderam-se em lembranças, recordaram glórias militares, sentados em
redor da lareira do arcebispo. Também a família de Egas Moniz se podia
orgulhar dos seus pergaminhos. Os Gascos, antepassados dos Ribadouro,
tinham combatido igualmente os mouros, antes da conquista de Coimbra, e
intervindo na ocupação do vale do Douro, a leste da foz do rio Paiva. A
indignação contra o galego Fernão Peres de Trava, que se atrevia a tomar
conta dos destinos do Condado Portucalense, ia crescendo. Os ânimos
exaltaram-se, o arcebispo acabou a bradar:
- Pois eu, meus senhores, com a autoridade que Deus delegou nas
minhas mãos, declaro a ligação entre D. Teresa e D. Fernão Peres incestuosa!
- Pelo amor de Deus, eminência, - assustou-se Egas Moniz.
- Bem sabeis que a nossa rainha já andou de amores com D. Bermudo
Peres de Trava, o próprio irmão do atual amante.
- O mesmo D. Bermudo, - acrescentou Ermígio Moniz - que casou há
meses com a sua filha D. Urraca Henriques. D. Teresa fez do amante seu
próprio genro!

O jovem Afonso Henriques era educado pelos irmãos Ermígio e Egas
Moniz, que pertenciam à vaga de senhores descontentes. Por outro lado,
começou a participar na corte de sua mãe, a partir dos catorze anos,
confirmando os documentos mais importantes. A sua assinatura figurava ao
lado da do próprio Fernão Peres de Trava. Mas a situação tornou-se
insustentável. Por um lado, os barões portucalenses exerciam pressão sobre
ele; por outro, o conde galego representava realmente uma ameaça ao seu
10
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direito de sucessão.

D. Paio Mendes aclarou a garganta e retorquiu:
- Bem... o que está em causa é o facto de ela ter estabelecido uma
relação... íntima com a parentela do conde de Trava. Muitos de nós receiam
que o Condado caia nas mãos de D. Fernão Peres.
Estas palavras puseram Afonso desconfortável, fizeram-no lembrar que
a sua estadia em Coimbra não correra como ele planeara. Apesar de ter
confirmado vários documentos, não conseguira falar a sós com sua mãe sobre
o seu verdadeiro papel na corte. Fernão Peres esgueirava-se por entre eles
como uma serpente, com os seus olhos verdes, que a Afonso se assomavam
venenosos. Os Trava eram famosos por aquela cor rara, gabava-se a beleza
das suas mulheres. E os olhos verdes de D. Fernão tinham, pelos vistos,
enfeitiçado a sua mãe.
O que mais desiludira o jovem, porém, fora a indiferença de D. Teresa
perante as suas dúvidas. Contara com o interesse e o apoio dela, mas sua mãe
mantinha-se distante. Afonso ainda tentara interessá-la pela sua instrução
guerreira, mas ela tinha-o despachado com um gesto impaciente. Exatamente
como fazia quando ele era pequeno, o que criara perguntas incómodas na
cabeça do infante: teria de aguentar, para sempre, a sombra de Fernão Peres
atrás de si? Que planos teria sua mãe para o futuro? E porque não os revelava
ao seu único varão?
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A Investidura de D. Afonso Henriques

À semelhança do que acontece com o seu nascimento, também não há
certezas quanto à data em que D. Afonso Henriques foi armado cavaleiro.
Oscila entre 1120 e 1126. Assim se desconhece igualmente a sua idade, à
altura. Eu segui a versão do Prof. Mattoso, na já aqui citada biografia, que
aponta Março de 1126. E, como escolhi o ano de 1108 para o nascimento do
nosso primeiro rei (por razões de enredo), ele teria, então, 17 ou 18 anos.
Quanto ao local, não há dúvidas: Zamora. E porquê Zamora, se o jovem
D. Afonso estava tão ligado aos barões portucalenses?
Na verdade, o senhorio desta cidade leonesa pertencia, junto com
Astorga, a D. Teresa, como sinal da sua vassalagem a el-rei de Leão. Era
costume o suserano conceder, ao seu vassalo, o senhorio de territórios que lhe
pertenciam, precisamente, como sinal da obediência deste.
Segundo o Prof. Mattoso, Zamora teria ainda outro significado. A irmã de
D. Teresa havia falecido e o filho desta, D. Afonso VII, primo do nosso D.
Afonso, dava os primeiros passos do seu reinado. A fim de afirmar o seu poder,
o jovem soberano exigiu a fidelidade dos barões dos reinos que lhe pertenciam:
Leão, Castela e Galiza. D. Teresa hesitava em prestar-lhe vassalagem (como o
filho, a seguir a ela) e o sobrinho marcou encontro com ela, em Março de 1126,
no lugar de Ricobayo, perto de Zamora. A investidura de D. Afonso Henriques
seria, assim, uma tentativa, por parte de D. Teresa, de impressionar o sobrinho
rei, mostrando-lhe que tinha um herdeiro para o reino da Galiza, que ela
reclamava para si.

Uma chama de fúria assomou nos olhos castanhos da rainha, que,
porém, logo se apagou. D. Teresa ensaiou até novo sorriso, ao dizer:
- Esses ricos-homens que me abandonaram parecem adorar-vos. Com
certeza que lhes agradará a vossa investidura de cavaleiro.
12
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Ao aperceber-se das verdadeiras intenções de sua mãe, o jovem sentiu
uma ponta de desilusão. Mas retorquiu, em tom despreocupado:
- Agora compreendo o vosso repentino interesse pela minha pessoa.
Exibindo-me, não só reforçareis as vossas exigências perante meu primo,
como agradareis aos senhores portucalenses.

Para se ser digno da investidura, um membro da alta nobreza cumpria
um ritual.

Foi então em Zamora, nas margens do rio Douro, cidade leonesa que
pertencia ao senhorio de sua mãe, que Afonso Henriques foi armado cavaleiro,
em Março de 1126.
Os combatentes a cavalo não precisavam de ter obrigatoriamente
origem nobre, mas o cavaleiro originário da alta nobreza era considerado um
guerreiro divino, ao serviço de Deus, combatendo os infiéis e protegendo os
pobres e os fracos. Para se alcançar este estatuto, havia que cumprir um ritual.
Também Afonso purificou o corpo e a alma: tomou banho, jejuou um dia inteiro
e passou a noite em vigília, numa capela. De manhã cedo, entrou na catedral
de Zamora, envergando uma vestimenta branca e comprida, que ostentava a
cruz azul do Condado Portucalense. O bispo abençoou a espada e as esporas,
em cima do altar. Afonso tomou-as, armando-se ele próprio.

Como se vê, Zamora tem ainda um significado especial, que não terá
contado para a decisão de D. Teresa, mas que não deixa de ter um certo
encanto, para nós portugueses: fica situada na margem direita do rio Douro.
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O Cerco a Guimarães e a Lenda de Egas Moniz

Todos nós conhecemos a lenda de D. Egas Moniz de Ribadouro, que se
apresentou, junto com a família, a el-rei D. Afonso VII, primo de D. Afonso
Henriques, com uma corda à volta do pescoço, para que o monarca pudesse
fazer justiça. Egas Moniz via-se impossibilitado de manter a sua palavra, ao
prometer a D. Afonso VII, por altura do cerco a Guimarães, que o primo lhe
prestaria vassalagem.
Durante muitos séculos, acreditou-se que este acontecimento fosse
verídico. Na verdade, terá sido obra de um trovador da corte de D. Afonso III,
chamado João Soares Coelho. Na segunda metade do século XIII, a família de
Ribadouro estava extinta, mas João Soares Coelho era descendente por linha
bastarda. A fim de honrar o seu antepassado, criou um cantar épico, a Gesta
de Egas Moniz, onde se contava o episódio. Este entranhou-se no imaginário
coletivo e foi incluído nas crónicas medievais, como se de um facto se tratasse.
De facto, a lenda, se bem que baseada em acontecimentos verídicos
(como

todas

as

lendas)

apresenta

algumas

incongruências.

Está

historicamente provado que existiu o cerco a Guimarães, no Outono de 1127.
O que fica por dizer é que, nessa altura, era D. Teresa quem regia sobre o
Condado Portucalense, pois ainda não se tinha dado a batalha de São
Mamede! Afonso Henriques, com cerca de dezoito anos, era um jovem infante
(por sua mãe se intitular rainha), que não tinha ainda travado nenhuma batalha,
nem feito qualquer conquista!
D. Teresa hesitava em prestar vassalagem ao sobrinho. E o jovem
monarca, andando pela Galiza, terá resolvido cercar Guimarães, a fim de
pressionar a tia. Acontece que esta estava em Coimbra e não se sabe se D.
Afonso VII exigiu a vassalagem ao primo, mas talvez tivesse tentado puxá-lo
para o seu lado, isolando a mãe.

14
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E terá alcançado o seu objetivo! Afonso Henriques começou por oferecer
resistência, pois houve alguns dias de combates (terão sido os seus primeiros
combates). Mas cedo constatou que travava uma luta inglória. Talvez fosse
Egas Moniz quem negociou uma solução com el-rei. Foi essa a minha opção,
afinal, há uma lenda a seguir.

- São por demais conhecidas as intenções rebeldes dos senhores
portucalenses.
- E é vosso primo o regente do Condado?
- Não. Mas chegou-me aos ouvidos que ele é venerado pelos mais
poderosos. E que se intitula infante, ou mesmo príncipe! Com que direito? Ele
será, no máximo, um conde, e isso, só quando substituir sua mãe. Ficará, para
sempre, um vassalo da coroa leonesa, como o seu pai antes dele. É isso
mesmo que eu quero que fique claro entre nós.
Aclarando a garganta, Egas retorquiu, num tom que denunciava
intimidade:
- Aqui entre nós, alteza, vosso primo é um jovem inteligente, de bom
coração, a quem meu irmão Ermígio e eu próprio demos uma educação
esmerada. Mas é também orgulhoso e, desculpai-me a franqueza, teimoso que
nem um asno! Reconheço que a questão do Condado Portucalense passa por
uma fase confusa. Mas lembro que a regente é sua mãe. Vosso primo, no
fundo, não tem autoridade para assumir a submissão de vassalagem. O que
quer dizer que, mesmo que ele vos preste agora homenagem, poderia, mais
tarde, anular a validade de tal juramento.
- Há uma certa verdade nas vossas palavras, D. Egas Moniz - replicou
o rei pensativo, tamborilando com as pontas dos dedos no braço do cadeirão.
Depois, declarou: - Fiquemos, então, por uma prova da sua amizade!
- Prova de amizade, alteza?
- Sim. A fim de me assegurar a sua colaboração em tempos futuros.
- E de que maneira seria dada essa prova?
- Tenho de regressar à Galiza, onde deixei casos pendentes. Gostaria
que meu primo me acompanhasse, para que nos conhecêssemos melhor e
para que ele subscrevesse os meus diplomas.
15
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Egas respirou fundo e perguntou:
- Se eu vos prometer que ele irá convosco, poreis fim ao cerco?
- Imediatamente.
- Dou-vos, então, a minha palavra, meu rei e senhor.

Na já aqui falada biografia do nosso primeiro rei, o Prof. Mattoso prova
que ele confirmou, com a sua assinatura, três importantes diplomas de D.
Afonso VII, lavrados a 13 de Novembro de 1127, em Santiago de Compostela
(pouco depois do cerco a Guimarães). O que até terá agradado a Afonso
Henriques.

Afonso achava agora perceber o que levara seu primo a pôr cerco a
Guimarães. D. Teresa insistia em considerar a Galiza como sua parte da
herança, o que, com certeza, causava valentes dores de cabeça a Afonso VII.
Ora, se este conseguisse captar a amizade do infante, que representava o
futuro do Condado Portucalense, matava dois coelhos com uma cajadada:
livrava-se das exigências da tia e assegurava um colaborador!
Por seu lado, Afonso só tinha a ganhar com esta história: convencia o
primo das suas boas intenções, sem, ao mesmo tempo, lhe prestar
vassalagem, pois ainda não possuía autoridade para tal. Uma simples
promessa de amizade não tinha qualquer valor legal. Além disso, o facto de elrei se contentar com uma solução que salvava a honra das partes, sem
resolver o problema de fundo, agradava a Afonso, fazia-o sentir-se em
vantagem neste primeiro contacto entre eles, sem a interferência de terceiros.

Afonso Henriques terá, mais tarde, posto Egas Moniz em dificuldades,
ao não levar a sério esta prova de amizade. Depois de São Mamede,
conquistou territórios galegos, mandando mesmo construir um castelo em
Celmes, desafiando o poder do primo.
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Batalha de São Mamede

Foi na sequência da Batalha de São Mamede, a 24 de Junho de 1128,
às portas de Guimarães, que D. Afonso Henriques atingiu a liderança sobre o
Condado Portucalense. O nosso primeiro rei tinha entre dezassete e vinte e
dois anos (no meu romance, ele tem vinte). Estava ainda longe de ser o
Conquistador que conhecemos da nossa História, não passava de um jovem
inexperiente. Mas os barões portucalenses apoiavam-no em peso.
Não há certezas quanto ao número exato de guerreiros envolvidos, as
fontes, como sempre, são contraditórias. Afonso Henriques, porém, teria muito
mais gente do seu lado do que sua mãe, pensa-se que à volta de 600 homens,
contra cerca de 300 de D. Teresa (há quem fale do Recontro de São Mamede,
em vez da Batalha, já que, ao todo, o número de tropas não atingiria o milhar).
Poderia pensar-se que a vitória do infante estava assegurada, mas,
pelos vistos, houve problemas. Devido à inexperiência do jovem? Há, inclusive,
uma lenda que diz que Afonso Henriques, vendo a coisa malparada, terá
abandonado o campo de batalha. Só a perseverança de D. Soeiro Mendes o
Grosso, representante da poderosa família de Sousa, o terá convencido a
regressar à luta.
Eu usei uma versão um pouco diferente (a ideia de que Afonso
Henriques teria fugido não combina com o seu carácter). Inventei um
desaguisado entre o príncipe e aquele barão, antes da batalha, que levou o
primeiro a ordenar ao segundo que ficasse na vila com os seus homens
(Guimarães era vila), a fim de a defender, em caso de necessidade. D. Soeiro
Mendes acatou a ordem, mas contrariado.
Durante

a

batalha,

o

jovem

dá

conta

do

seu

erro:

Afonso olhou à sua volta, as perspetivas não eram animadoras. Os
guerreiros continuavam espalhados pelo campo, abrindo espaços que
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poderiam permitir ao inimigo aproximar-se das muralhas. Precisava de mais
gente.
Tinha de ir buscar o Grosso!
Custava-lhe dar o braço a torcer, mas mais importante lhe era a vitória,
que lhe permitiria a soberania sobre o Condado. Não quis perder tempo a
arranjar um mensageiro, decidiu ele próprio ir ao encontro de Soeiro Mendes.
Ainda não acabara de contornar o castelo, já o barão vinha à frente dos
seus homens, ao seu encontro. Travaram as suas montadas, Soeiro Mendes
bradou-lhe:
- Sempre me viestes dar razão?
- Porque deixastes o vosso posto, sem a minha ordem expressa? berrou o príncipe de volta, ignorando-lhe a pergunta.
- Não houve ataque à vila, como eu, aliás...
Interrompeu-se, quando Afonso lhe agarrou nos arreios do cavalo e lhe
bradou na cara:
- Nunca vos esqueçais de quem detém o comando, D. Soeiro Mendes!
Os dois olhavam-se ferozes, quando surgiu um cavaleiro vindo da
refrega:
- D. Afonso! Os homens de D. Fernão Peres aperceberam-se de que
deixastes o campo de batalha. Logo se espalhou entre eles o rumor que teríeis
fugido para vos enfiardes no vosso castelo. Os nossos olham em volta e não
vos veem, perdem a coragem…
Era imperioso dar a volta à situação, a sua liderança, todo o seu futuro,
estavam em jogo, Afonso não se podia permitir uma derrota. Deu ordem de
avanço e fez-se ao caminho, com o Grosso e os guerreiros deste na sua
peugada. O príncipe entrou no campo de batalha como um raio, berrando de
fúria e atirando um cavaleiro inimigo ao chão à primeira pancada da sua maça.
- D. Afonso Henriques regressou!
A palavra espalhou-se, os cavaleiros ganharam ânimo. E, com as forças
frescas de Soeiro Mendes, o inimigo, surpreendido e agora claramente em
menor número, não tardou a fraquejar. Os primeiros começaram a fugir, os que
ficavam, rendiam-se. Alguns, vendo-se perante Afonso, largavam as suas
armas e desmontavam, prontos para lhe jurarem fidelidade.
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Afonso Henriques foi, a partir daquele dia, o líder incontestado do
Condado Portucalense. Condado que ele transformou em reino, exercendo a
regência até à sua morte, em 1185. Foram quase sessenta anos à frente dos
destinos de Portugal.

19

A Vida do Conquistador
Cristina Torrão
© Copyright 2012

Tratado de Tui

O processo que levou à independência de Portugal foi longo, Afonso
Henriques levou a cabo um verdadeiro braço de ferro com o seu primo Afonso
Raimundes, mais conhecido por D. Afonso VII, el-rei de Leão e Castela, mais
tarde, imperador de toda a Hispânia. E, apesar de o nosso primeiro monarca
nunca ter cumprido o rito de vassalagem para com o primo, declarou-se seu
vassalo em dois documentos muito importantes. O primeiro foi o Tratado de
Tui, assinado a 4 de Junho de 1137. Note-se que Afonso Henriques, nesta
altura, já era, há quase dez anos, o líder incontestado do Condado
Portucalense. Mas ainda não se tinha dado a Batalha de Ourique, em que ele
seria aclamado rei pelos seus guerreiros.
Depois de ter vencido a Batalha de São Mamede, Afonso Henriques
iniciou uma política agressiva em relação ao primo, ao apropriar-se de
territórios galegos. Conseguiu tornar-se senhor do sul da Galiza e mandou
construir um castelo em Celmes, uma ofensa perante D. Afonso VII, pois os
vassalos só podiam construir castelos com autorização do seu suserano.
Mas o nosso primeiro rei não foi bem sucedido. D. Afonso VII, depois de
se ter coroado imperador na Catedral de León, em 1135, intitulando-se, a partir
daí, «Imperador de Toda a Hispânia», recuperou os territórios galegos, arrasou
o castelo de Celmes e ameaçou invadir o Condado Portucalense, a fim de
afastar o primo do poder. Afonso Henriques viu-se entre a espada e a parede e
concordou em assinar um tratado, em que se declarava vassalo de D. Afonso
VII.

Com a mediação do arcebispo de Braga e dos quatro bispos, Afonso
Henriques reconheceu o imperador de toda a Hispânia como seu suserano.
Prometeu fidelidade e amizade a Afonso VII e comprometeu-se a respeitar as
fronteiras da Galiza e de Leão. Como prova da sua vassalagem, o imperador
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confirmou-lhe o senhorio de Astorga, a cidade leonesa que pertencera aos pais
do príncipe, que, no entanto, teria de ser imediatamente devolvida, caso ele o
exigisse. Além disso, como bom vassalo, Afonso Henriques comprometia-se a
fornecer apoio militar a seu primo, sempre que este o solicitasse.

É interessante verificar que, tanto este importante tratado, como as
circunstâncias que a ele conduziram, surgem abafados na História de Portugal,
não são conhecidos do grande público. E, no entanto, tratou-se de uma
cerimónia imponente, em que participaram altas personalidades: o arcebispo
de Braga, os bispos do Porto, Segóvia, Tui e Ourense, além de nobres de alta
estirpe. Ao todo, assinaram o documento mais de cem testemunhas, entre
clérigos, fidalgos e outros cavaleiros. Não será difícil imaginar o impacto que tal
reunião terá tido em Tui e em toda a região adjacente.
Afonso Henriques, no entanto, já admitiria a hipótese de desrespeitar o
combinado,

o

que

veio

a

verificar-se

mais

tarde.

No dia seguinte, o acordo foi lido em voz alta, na presença de todos os
nobres, prelados e cavaleiros. O imperador assinou-o em primeiro lugar,
seguido por Afonso, o arcebispo de Braga, os quatro bispos e o resto das
testemunhas. Enquanto decorriam estes procedimentos, Afonso conversava
com o primo, que se ria das graças que ele próprio contava. O príncipe sorria
por cortesia.
Aos poucos, os senhores iam deixando a sala e formavam grupos no
recinto do castelo. Egas Moniz conversava com o bispo do Porto e, assim que
Afonso teve oportunidade, juntou-se a eles. Logo o prelado comentou:
- Missão cumprida, não é verdade?
- Mal posso esperar - retorquiu Afonso baixo, - para tornar a dedicar-me
a algo útil.
Também D. João Peculiar baixou a voz:
- Considerastes esta reunião perda de tempo?
- Digamos que há coisas mais importantes. Os mouros merecem uma
boa lição, por terem arrasado o castelo de Leiria, ainda antes de estar pronto.
D. João Peculiar observava o príncipe atentamente, ao perguntar:
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- Quer isso dizer que iremos, definitivamente, viver em paz aqui no
norte?
Afonso manteve-se calado.
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Batalha de Ourique

À semelhança de vários aspetos da vida de Afonso Henriques, a Batalha
de Ourique levanta problemas aos historiadores, a começar pelo próprio local
em que se terá dado. O nome parece não deixar margem para dúvidas. Porém,
a fronteira sul do Condado Portucalense, em 1139, não chegava sequer ao
Tejo. Apesar de já ter mandado construir o castelo de Leiria e colocado um
posto de vigia em Tomar, Afonso Henriques ainda não tinha feito nada daquilo
pelo que haveria de se tornar famoso: a conquista de territórios aos mouros.
Como é que se explica, assim, uma batalha em pleno Baixo Alentejo?
Baseado no Dr. José Saraiva, o Prof. Freitas do Amaral considera a
hipótese do «“Campo de Ourique”, junto à nascente do rio Lis, na freguesia das
Cortes, concelho de Leiria - que fica situada a cerca de oito quilómetros a sul
da cidade de Leiria» (Biografia de D. Afonso Henriques, 5ª Edição, Bertrand
Editora 2000, página 81).
No entanto, o Prof. Mattoso, na biografia de sua autoria (Temas e
Debates 2007), considera verosímil a localização no Baixo Alentejo, baseado
nas razias e nos fossados que as populações de fronteira levavam a cabo em
terras de mouros. Muitas vezes, os monarcas hispânicos embarcavam nessa
prática, organizando expedições de grande envergadura, sem o intuito de
conquista, mas tão-só de intimidação e saque. Também os muçulmanos
usavam esse tipo de estratégia, numa demonstração de força, de parte a parte.
Afonso Henriques regia, há mais de dez anos, sobre o Condado
Portucalense, mas ainda mal se tinha dado a conhecer aos muçulmanos, já
que passara aquele tempo tentando intimidar o primo, D. Afonso VII. Depois de
perder os territórios galegos conquistados (ver Tratado de Tui), o nosso
primeiro rei terá sentido necessidade de mudar de estratégia, virando-se para
sul.
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O ano de 1139 era favorável. Os almorávidas, a casta bebere que
dominava al-andalus (assim se chamava a Hispânia islâmica) tinham
problemas com os seus rivais, os almóadas. Tashufin, o filho do emir
almorávida, teve de ir em ajuda do pai, ao Norte de África, deixando Ibn 'Umar,
governador de Córdova e Granada, a substituí-lo. D. Afonso VII aproveitou este
momento vulnerável para cercar a cidade de Aurélia e Afonso Henriques para
organizar uma grande expedição de saque, a sul do Tejo.

Com tantos homens armados, Afonso reconquistou Leiria. Atravessaram
o Tejo a leste de Santarém, penetrando em zonas a eles estranhas, mesmo às
milícias vilãs, que estavam habituadas a fossados e algaras em terras de
mouros. Mantendo-se afastados, tanto de Évora, como de Badajoz, atacaram e
pilharam povoações, devastaram os campos e destruíram as colheitas.
Ousaram mesmo atravessar o Guadiana, a sul de Badajoz, continuando os
seus ataques sem se distanciarem muito do rio, pois era de evitar a zona de
influência de Sevilha.
Julho ia a meio e o cerco do imperador Afonso VII a Aurélia já durava há
dois meses. A fim de ir em socorro da cidade assediada, Ibn’Umar, governador
de Córdova e Granada, representante de Tashufin, ocupava-se a reunir
reforços e a comandar razias em territórios leoneses, numa tentativa de desviar
o imperador daquela cidade. As hostes de Afonso viram-se assim livres para se
apoderarem de muitos despojos e fazerem cativos, que venderiam ou
manteriam como escravos.

No regresso, terão atravessado o Guadiana perto de Mértola, dirigindose para oeste, a fim de contornarem Beja. Aventuraram-se longe demais e
foram intercetados pelos mouros.

A preocupação de Afonso crescia, à medida que o mês de Julho se
aproximava do fim, sem que tivessem sequer começado a deslocar-se em
direção ao norte. Aquela região inóspita, a que se chamava os campos de
Ourique, deixava-o nervoso. Não havia florestas, onde se pudessem esconder
em caso de necessidade, só uma imensa charneca, cujos arbustos o sol
transformava em palha. E, quando os batedores, que eram mandados apalpar
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o terreno, esgotados e suados, se punham a observar a planície, o sol fazia-os
ver movimentos e sombras onde estes não existiam.
No meio da sua preocupação, Afonso deu consigo a admirar ainda mais
a arte dos mouros. Com os seus sistemas de irrigação, como noras e canais,
alguns subterrâneos, os infiéis faziam surgir plantações viçosas no meio de
zonas desérticas. Mas tais pomares e searas concentravam-se à volta das
cidades, precisamente as zonas que o príncipe e os seus homens evitavam.
Afonso estava tão convencido de que a sua expedição já havia chegado
aos ouvidos de Ibn’Umar, que, a 24 de Julho, quando o corso se virava
finalmente para norte, ali nos campos de Ourique, não se surpreendeu ao ouvir
os batedores informá-lo de que um exército inimigo lhes cortava o caminho. Os
homens relatavam, à beira do pânico, que, além dos estandartes do Andalus,
com os versículos do Corão escritos a verde sobre fundo branco, tinham
avistado outros, com inscrições a negro sobre fundo vermelho, o que provava a
existência de reforços de além-mar.

Afonso Henriques, assim como hoje o conhecemos, nasceu naquele dia.
Foi a partir de Ourique que começaram a cursar os rumores, entre os
muçulmanos hispânicos, sobre a sua força sobrenatural. O que me leva a
concluir que a sua aclamação de rei não se deu por acaso, terá sido uma
manobra psicológica, o que aliás confirma que muito do seu sucesso se
baseou em inteligência e astúcia, não só na força bruta.
Diz-nos a lenda que o exército inimigo era comandado por cinco reis
mouros. Mais uma vez, deparamo-nos com dificuldades de interpretação. O
império almorávida, que regia sobre o al-andalus, encontrava-se em
decadência, ameaçado pelos almóadas. Muitos governadores de cidades
consideravam-se independentes do poder central, formavam os chamados
reinos taifas e intitulavam-se reis, embora estivessem longe de possuir o poder
de um verdadeiro monarca.
De qualquer maneira, parece não haver dúvidas de que o exército mouro
era muito maior do que o de Afonso Henriques, mais do dobro, talvez o triplo.
Eu aproveitei a lenda.
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Ao cair da noite, o príncipe estava reunido com os seus comandantes,
quando os espiões moçárabes regressaram. Os homens apresentaram-se tão
hesitantes, que ele perguntou:
- Não conseguistes misturar-vos com os soldados mouros?
- Conseguimos D. Afonso... Mas aquilo que ouvimos enche-nos de
medo. Ibn’Umar, rei de Granada e de Córdova, veio em pessoa reunir as
hostes que restavam em Badajoz, Évora, Beja e Silves. Já para não falar dos
reforços de além-mar. Entretanto, até se lhe juntou Abu Zakariya, o rei de
Santarém. O que faz deles cinco reis juntos!
Os senhores entreolharam-se siderados. Afonso retorquiu impassível:
- De que tamanho é o exército de Ibn’Umar?
- Mais de cinco mil homens.
Os barões desataram num burburinho. Afonso calou-os com um gesto e
fez sinal ao espião para que continuasse:
- Cortam-nos o caminho até ao Guadiana, Ibn’Umar tomou providências
para que a zona entre Beja e o rio fosse vigiada. Diz-se que ele pretende
acabar com Ibn Errik o mais depressa possível, pois anseia partir para Aurélia
com os reforços, a fim de fazer frente ao imperador.

A lenda diz igualmente que Jesus Cristo surgiu a Afonso Henriques, na
noite anterior à batalha, e lhe prometeu a vitória. Talvez sirva para explicar
como é que homens assustados e em muito menor número do que o inimigo
conseguiram vencer a peleja. No meu romance, Cristo não aparece ao nosso
primeiro rei, mas este não deixa de receber «inspiração divina» (não revelo
aqui em que consiste).
O que parece não oferecer qualquer dúvida é o facto de Afonso
Henriques ter sido aclamado rei pelas suas hostes, naquela manhã.
Apercebendo-se de que os seus homens receavam o numeroso exército
inimigo, Afonso Henriques terá apostado na força psicológica, através de um
ritual, pondo em prática aquilo que muitos desejavam: a transformação do
condado em reino e a sua aclamação como rei de Portugal.

Os primeiros raios de sol iluminavam o cimo do outeiro, onde se tinham
juntado todos os guerreiros, a fim de assistirem à cerimónia, naquela manhã de
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25 de Julho de 1139, dia de Santiago Mata-Mouros. Afonso Henriques, já
armado para a batalha, ostentava o seu pavês, o escudo que usava em
cerimónias solenes, adornado com as suas armas: escudetes azuis em forma
de cruz. Deu-o para as mãos de Egas Moniz, que o pousou no chão. Afonso
pôs-se então em cima do pavês e desembainhou a sua espada. Assim foi
erguido, por vários dos seus cavaleiros.
O hábito de aclamação de um rei em cima do seu escudo era um antigo
costume visigótico, uma aclamação guerreira que dispensava a coroação
litúrgica. E quando os soldados o viram a ser erguido sobre o pavês, de espada
em punho, jubilaram:
- Viva el-rei D. Afonso!
Afonso pediu silêncio e falou-lhes:
- Nada temei! Somos menos do que o inimigo, mas a vitória está-nos
garantida. - A sua voz, já de si poderosa, troava cada vez mais forte: - Porque
para esta nossa primeira batalha contra os infiéis, sem ajudas, seja de quem
for, foi-me garantida a proteção divina!
Nenhum dos soldados duvidava que a força daquela voz vinha
diretamente dos céus. Afonso bradava, sem que se notasse que fizesse
pausas para respirar:
- O povo de Portucale foi, é e será sempre capaz de lutar sozinho por
aquilo em que acredita. Tudo o que viermos a conquistar à mourama
pertencerá só a nós! Nada entregaremos de bandeja ao imperador da
Hispânia!
Mais uma vez, Afonso usara as palavras certas, na ocasião certa. Os
homens jubilaram, atacados por uma euforia que tinha o seu quê de
sobrenatural.

Que a Batalha de Ourique se deu a 25 de Julho de 1139 e que as tropas
portuguesas, embora em menor número, venceram a peleja, parece não
oferecer margem para dúvidas. Porém, e para variar, pouco se sabe da
estratégia usada e de como decorreu o combate, pois não nos chegou
nenhuma descrição pormenorizada.
Eu segui a versão de Miguel Sanches de Baêna, explanada nos
Grandes Enigmas da História de Portugal - Vol. I (Ésquilo 2008). Embora
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baseadas nessa versão, as citações que se seguem são do meu romance:

O cavaleiro cristão, com o seu armamento pesado e o forte cavalo
normando, introduzido na Hispânia pelos francos, montava à brida, com loros
compridos, as pernas esticadas para a frente e a lança firme, ou sobre mão, a
fim de aguentar impactos e, ao mesmo tempo, apoiar-se na carga de grande
violência.
Mas o exército de Ibn’Umar era quase três vezes maior do que o de
Afonso, não seria fácil destruir a sua formação, por mais demolidora que a
carga fosse. Além disso, os mouros de al-andalus tinham desenvolvido
estratégias capazes de quebrar a violência de tais impactos. Os seus exímios
lançadores de dardos e os não menos habilidosos archeiros posicionavam-se
na primeira linha. Nuvens de flechas flagelavam a cavalaria cristã, mantendo-a
à distância, e, assim que esta mostrava sinais de desgaste, a infantaria
muçulmana criava intervalos na sua formação, a fim de deixar passar a sua
própria cavalaria, que caía então sobre os cristãos desorganizados.
A leveza dos cavaleiros almorávidas revelava-se vantajosa neste tipo de
tática. Montavam à gineta, com loros curtos e ferro de boca em bridão, tirando
partido da flexibilidade e da destreza dos seus cavalos árabes. Embora
também usassem cotas de malha, ou lorigões, os seus escudos redondos eram
mais pequenos e mais leves do que os oblongos dos cristãos, apelidados de
cometa. Atacavam, fugiam e voltavam a atacar em manobras que o cavaleiro
pesado não conseguia acompanhar. Além disso, esgrimiam os dardos curtos,
as espadas e os sabres com grande destreza.

Temos, assim, de um lado, cavaleiros pesados, com mais força de
impacto; do outro, cavaleiros

leves,

com mais poder de

manobra.

Normalmente, os cavaleiros cristãos europeus, os pesados, correspondiam à
nobreza. Mas, na Península Ibérica, existia outro tipo: os cavaleiros vilãos,
proprietários com algumas posses, que lhes permitiam sustentar cavalo e
comprar armamento. Estavam organizados em concelhos, territórios que não
pertenciam a nenhum senhor nobre, e que tinham o seu centro na vila (daí, o
nome de vilãos). Não raro, eram vistos com desprezo pelos nobres, que os
consideravam mal armados. Porém, eram mais leves e destros. Além disso,
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estavam habituados a fossados em terras de mouros e a combates de
fronteira, ou seja, conheciam as formas de luta dos muçulmanos.
Segundo Miguel Sanches de Baêna, em Ourique, Afonso Henriques terá
apostado na destreza e na experiência dos seus cavaleiros vilãos, embora tal
provocasse o desagrado dos barões.

Afonso acrescentou:
- Os cavaleiros vilãos de Coimbra e dos outros concelhos formam uma
cavalaria bem mais ligeira do que nós.
Olhavam-no siderado. Fernando Mendes, o Braganção, não se conteve:
- Pudera! Andam mal armados e mal-amanhados. Muitos deles nem
sequer têm lorigão!
O príncipe conhecia o desprezo com que a nobreza nortenha tratava os
cavaleiros sem pergaminhos. Mas ele, que lhes admirava a coragem e a
astúcia, ripostou:
- Aprenderam as técnicas de construção dos arcos e das bestas dos
infiéis e treinaram o seu uso a cavalo. Também as suas montadas dispõem de
grande poder de manobra, são o resultado de cruzamentos com as raças
árabes. É desses archeiros velozes a cavalo que nós precisamos, para dar
cabo da infantaria de Ibn’Umar!

Segundo Miguel Sanches de Baêna (Grandes Enigmas da História de
Portugal - Vol. I, Ésquilo 2008), a estratégia de Afonso Henriques baseou-se
em mandar à frente os cavaleiros vilãos dos concelhos portugueses, a fim de
irem desgastando os lançadores de dardos e flechas muçulmanos. Embora não
tão bem armados como a cavalaria pesada dos barões nortenhos, os
cavaleiros

vilãos

eram

mais

leves

e

destros.

Afonso adiou o mais possível o início das hostilidades, esperando que
aquela guerra de nervos desgastasse também o inimigo. Quando finalmente
mandou os cavaleiros vilãos avançar, estes precipitaram-se em direção à
infantaria almorávida, que começou a lançar os seus dardos, acompanhados
de nuvens de flechas e virotes. Mas também os cavaleiros vilãos disparavam
os seus arcos, a galope, ganhando assim as suas flechas mais velocidade. E,
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ao chegarem à linha de alcance dos projéteis mouros, fizeram meia-volta, com
grande rapidez, e recuaram.
Antes de chegarem ao local onde se encontrava o príncipe com os seus
cavaleiros, tornaram a mudar de direção e a repetir o ataque anterior. Afonso
notava como esta ofensiva na base do ataca/recua desgastava a infantaria
almorávida, provocando grandes baixas e surpreendendo Ibn’Umar e os seus
comandantes.

Claro que também a cavalaria pesada dos barões do norte entrou em
ação, porém, numa altura em que as tropas muçulmanas já estariam
desgastadas e sofrido grandes baixas. O comandante almorávida Ibn 'Umar
tentou dar a volta à situação, mas Afonso Henriques possuía outros trunfos.
Aqui, permiti-me uma liberdade, a fim de destacar os Templários, Ordem de
Cavalaria sempre muito ligada ao nosso primeiro rei. Fizeram a sua aparição,
quando os muçulmanos já não contavam com mais ninguém. E os mouros
lembravam ainda a estranha cerimónia, antes do início da batalha, ou seja, a
aclamação de Afonso Henriques como rei de Portugal.

Afonso fez então uso do ardil que reservara para o fim. Os Templários,
até aí despercebidos pelos mouros, cercaram o exército inimigo, antes que
este tivesse tempo de recuar. As hostes sarracenas, vendo-se rodeadas pelos
cavaleiros da cruz, que pareciam surgir do nada, começaram a desesperar. A
verdade é que muitos dos almorávidas tinham avançado para a batalha
assustados. A estranha cerimónia que tinham notado no cimo do outeiro do
acampamento cristão, aos primeiros raios de sol, tinha-os posto nervosos.
Logo correra pelo acampamento o rumor de que Ibn Errik, que muitos
consideravam ser o próprio diabo, invocava forças e espíritos obscuros.
E aqueles cavaleiros da cruz, surgidos de repente, eram a prova do
golpe de magia daquele demónio. Assim encurralados, em pânico, os
almorávidas, embora em maior número, tornaram-se presa fácil para os
cristãos. Faltava-lhes a força para aguentarem os embates das armas contra
os seus escudos redondos e os portugueses, que pareciam realmente dotados
de forças sobrenaturais, manobravam os seus machados e as suas maças,
decepando braços e mãos, esmagando crânios e ombros. Cercados por todos
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os lados, os almorávidas e as suas montadas agonizavam, manchando de
sangue a terra dos campos de Ourique. Afonso e os seus homens não
conheciam perdão, só parariam à morte do último mouro.

Com os almorávidas desgastados e assustados com o poder de Ibn Errik
(assim denominavam Afonso Henriques), o comandante Ibn 'Umar só viu uma
possibilidade

de

dar

a

volta

à

situação:

matar

o

rei

português.

Mas Ibn’Umar reagiu! Começou a juntar cavaleiros à sua volta, com um
único intuito: acabar com o próprio Ibn Errik. O comandante almorávida, que
não acreditava em golpes de magia, cedo notou que o soberano era a fonte da
força dos seus homens. Aniquilando Ibn Errik, o exército português soçobraria.
Com o lorigão ensanguentado, Afonso manejava a sua espada como se
o cansaço lhe fosse um fenómeno desconhecido. Não se apercebeu das
movimentações de Ibn’Umar e o almorávida aproximou-se perigosamente dele.
Ouviu berros. Depois, apercebeu-se de três cavaleiros, entre eles,
Mendo Moniz, a passarem a seu lado, a grande velocidade, de espada no ar e
gritando como possessos, precipitando-se sobre um grupo de sarracenos, onde
se destacava Ibn’Umar. Logo atrás vinham Lourenço, o Sousão e o Braganção
com mais quatro. Mas, para os três primeiros, esta ajuda chegou tarde demais.
Afonso viu Mendo Moniz agonizando em cima da sua montada, com uma
flecha espetada na barriga. Não tardou a cair por terra.
No rosto do irmão Egas Moniz desenhava-se o desgosto e o horror e o
recém-aclamado rei reagiu impulsivo. Avançou, de espada em punho, ao
encontro de Ibn’Umar, mas o Espadeiro atravessou-se-lhe no caminho,
berrando:
- Quereis que os portugueses percam o seu rei, no próprio dia em que o
aclamaram? Mantende-vos ao lado de meu pai, que não está mais em
condições de combater! Tudo farei para vos proteger aos dois!
Com a ajuda do meio-irmão Soeiro e do Sousão, o Espadeiro organizou
uma nova guarda de cavaleiros à volta de Afonso e Egas Moniz e conseguiu
afastá-los do perigo. Faltava Fernando Mendes, o Braganção, que Afonso já
não via em lado nenhum. Notou, contudo, que Ibn’Umar abandonava o campo
de batalha, falhando o seu intento de aniquilar Ibn Errik com as próprias mãos.
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O exército português tinha sofrido muitas baixas e o cerco montado à
volta dos almorávidas apresentava muitas brechas, permitindo aos mouros
baterem em retirada, tentando salvar a pele. Mas a batalha estava ganha.
Iniciaram-se as perseguições e o saque do acampamento inimigo. Ibn’Umar,
porém, logrou escapar à ferocidade dos guerreiros portugueses.
(…)
Fizeram-se ao caminho de regresso, atravessaram o Tejo, passaram em
Leiria. E, em todo o lado, se contava como tinham ganho a batalha de Ourique,
a 25 de Julho daquele ano de 1139, contra um exército comandado por cinco
reis mouros.
Afonso fez uma entrada triunfal em Coimbra, não havia memória de
tantas riquezas e tantos mouros cativos. Davam-se vivas a el-rei de Portugal e
dizia-se que Jesus Cristo lhe aparecera na noite anterior à batalha, a fim de lhe
prometer a vitória e dotar os portugueses de força divina.
O reencontro com a sua amada Châmoa Gomes não foi a única alegria
que Afonso sentiu ao chegar à alcáçova. Deparou com D. João Peculiar,
acabado de regressar de Roma, onde assistira ao Concílio de Latrão, presidido
por Inocêncio II. O novo arcebispo de Braga, além de ter aprofundado as suas
relações com o cardeal Guido de Vico e o cisterciense Bernardo de Claraval,
recebera, das mãos do papa, o pálio: a insígnia da sua dignidade
arquiepiscopal.

Depois da aclamação em Ourique, Afonso Henriques não mais deixou
de usar o título de rei. Estava aberto o caminho para o reconhecimento oficial
do reino, para o qual, aliás, D. João Peculiar, arcebispo de Braga, muito
contribuiu. O Prof. José Mattoso diz-nos mesmo que Afonso Henriques não
teria conseguido alcançar os seus objetivos sem a preciosa ajuda desse
prelado. Se Afonso Henriques representava a demonstração de poder e da
força, D. João Peculiar era a astúcia em pessoa e um excelente diplomata.
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A importância de D. Châmoa Gomes na vida de D. Afonso
Henriques

O aspeto menos conhecido da vida de D. Afonso Henriques é o
amoroso. Sabe-se que casou com D. Mafalda (ou Matilde) de Saboia, mas não
se costuma referir que ele já ia perto dos quarenta e que D. Mafalda faleceu
doze anos depois, na sequência do nascimento da infanta D. Sancha, o sétimo
filho do casal.
O primeiro filho ilegítimo do monarca nasceu por volta de 1139/40, ao
tempo da Batalha de Ourique e da sua aclamação de rei. Antes disso, não se
lhe conhecem amantes, o que já intrigou alguns historiadores. Há a versão de
que se teria, muito jovem, ligado aos Templários, os cavaleiros monges
obrigados ao voto da castidade. A Ordem do Templo desempenhou um papel
muito importante, tanto ao tempo do Condado Portucalense, como na formação
do reino de Portugal. E é curioso verificar que, pouco depois da Batalha de São
Mamede, o jovem Afonso Henriques, ao confirmar a doação do Castelo de
Soure aos Templários, declarou-se, ele próprio, irmão da Ordem do Templo.
Mas queria ele dizer que pertencia à Ordem, ou que se sentia muito ligado a
ela?
De qualquer maneira, quando ia pelos vinte e oito anos, Afonso
Henriques ter-se-á perdido de amores por D. Châmoa Gomes (ou Flâmula
Gomes - estes nomes medievais...), pertencente à alta nobreza galega.
Possuía, no entanto, um passado bastante atribulado. D. Châmoa Gomes
casara, muito nova (talvez com catorze ou quinze anos), com D. Paio Soares
da Maia, dando à luz três filhos. Mas logo enviuvou. Ingressou no mosteiro de
Vairão, o que não a impediu de se envolver com D. Mem Rodrigues de
Tougues, engravidando e deixando o convento (o que era proibido). O fidalgo,
porém, faleceu ainda antes de o filho nascer e, só depois desta infelicidade, ela
se envolveu com D. Afonso Henriques.
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Como se vê, um enredo digno de romance, de série televisiva, de filme...
Os verdadeiros problemas começaram quando esta senhora se envolveu com
Afonso Henriques. O Prof. Freitas do Amaral, na sua biografia do monarca, diznos:

...não foi apenas uma ligação amorosa de que nasceu um filho. Foi
muito mais do que isso: D. Afonso Henriques - no auge da sua pujança pessoal
e da sua trajectória militar e política - conhece uma mulher, de quem se
enamora intensamente, e que será a grande paixão da sua vida (...) é uma
rapariga da melhor nobreza galega, jovem e bonita por certo, de seu nome
Flâmula Gomes, que é nem mais nem menos do que uma sobrinha de Fernão
Peres de Trava - o amante de D. Teresa, mãe de D. Afonso Henriques (...)
Com ela terá querido, empenhadamente, casar.

Se D. Afonso Henriques tencionava realmente casar com D. Châmoa
Gomes, tinha três grandes obstáculos pela frente:

1º Passado pouco recomendável para esposa de um monarca.
2º Sobrinha de Fernão Peres de Trava, o que queria dizer que o
sucessor do nosso primeiro rei pertenceria à família galega, que tantas dores
de cabeça dera aos barões portucalenses.
3º D. Châmoa fizera-se monja em Vairão, depois de enviuvar, pelo que o
casamento lhe estava proibido (segundo as leis da Igreja, uma vez freira, ela
não podia deixar de o ser).

Sabemos que não casaram, ou seja, D. Afonso Henriques, que estava
habituado a vencer os seus combates, terá perdido esta batalha.
Para o meu romance, eu não podia deixar de dar realce a este episódio.
O rei estava apaixonado, a senhora pertencia à alta nobreza galega e tinham,
pelo menos, um filho: Fernando Afonso. Terão tido um outro, Pedro Afonso,
mas há fontes que identificam este nome com um meio-irmão do nosso
primeiro rei.
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Aos barões portucalenses não agradava tal casamento. As razões são
referidas numa conversa entre D. Egas Moniz e D. João Peculiar, arcebispo de
Braga:

- Estamos, porém, todos de acordo, em que D. Afonso não deve
contrair matrimónio com D. Châmoa Gomes, não é verdade?
- Aqui para nós, eminência, não seria melhor?
- Pelo amor de Deus, D. Egas!
- Rendamo-nos à evidência! Afinal, D. Châmoa é filha e sobrinha de
condes. Deu a D. Afonso um menino forte e saudável e o segundo filho vem a
caminho... É capaz até de já ter nascido, enquanto aqui conversamos.
- O herdeiro de D. Afonso Henriques não pode ser um sobrinho do
conde de Trava! Morresse D. Afonso nos próximos tempos (Deus nos livre de
tal destino), os Trava logo tratariam de manter o pequeno Fernando sob a sua
influência. A união tem de ser evitada a todo o custo!
- Mas como conseguiremos mudar os intentos do próprio D. Afonso?
O arcebispo reduziu os olhos perspicazes a duas linhas:
- Talvez nem seja tão difícil quanto isso.
- Não? D. Châmoa pode levá-lo a fazer um matrimónio clandestino. E o
que Deus uniu...
- Pode tornar-se a separar!
- Que dizeis, eminência?
- A Igreja tem o poder de anular uniões matrimoniais. Neste caso,
haveria até duas razões de peso. Em primeiro lugar, podia-se invocar o
incesto...
- Santo Deus!
- O incesto vai até ao sexto grau de parentesco, D. Egas! D. Châmoa é
sobrinha de D. Fernão Peres, que viveu em união com D. Teresa. O que faz
dele o padrasto de D. Afonso Henriques. E faz primos dos dois amantes!
O arcebispo fez uma pausa, a fim de beber mais um pouco de água, e
prosseguiu:
- Vejamos agora a segunda razão de peso: à morte de D. Paio Soares
da Maia, D. Châmoa ingressou no convento beneditino de Vairão, à
semelhança de muitas viúvas nobres…
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- Oh sim, com as consequências que se conhecem.
- O mais importante é que, por pouco tempo que fosse, D. Châmoa se
fez monja. Qualquer casamento lhe está proibido! E não esqueçamos que
deixou o mosteiro para se amancebar ao senhor de Tougues. Este motivo, por
si só, não seria impeditivo de uma nova união matrimonial. Mas quereremos
nós, D. Egas, ver uma dama de passado tão pouco recomendável ocupar o
trono de Portugal? Porque é de um trono real que se trata! Embora não
reconhecido oficialmente, D. Afonso vem-se intitulando rei há mais de um ano.
Egas remeteu-se ao silêncio e, depois da curta pausa, o clérigo
acrescentou:
- D. Châmoa que construa as suas armadilhas! Não é ela que me tira o
sono. O verdadeiro problema assenta no facto de D. Afonso nem se preocupar
em procurar uma noiva apropriada... E o tempo vai passando.
- O nosso rei meteu-se num belo sarilho. Com uma parenta dos Trava!
Muitas vezes, penso ser esta uma maldição que a própria mãe lhe lançou.

D. João Peculiar, arcebispo de Braga e grande amigo e colaborador de
D. Afonso Henriques, terá sido o opositor do rei mais acirrado questão. Liguei o
assunto a mais dois, de elevada importância: a Conferência de Zamora e o
casamento do monarca com D. Mafalda de Saboia. D. João Peculiar terá
pensado encontrar a solução do problema na vinda do cardeal Guido de Vico à
Hispânia, em 1143. A intenção do legado papal era participar em dois concílios,
Valhadolid e Girona, mas também serviria de mediador num tratado a assinar
entre Afonso Henriques e o imperador, em que este reconheceria o título real
ao primo.
E o que tem tudo isto a ver com D. Châmoa Gomes e o casamento do
rei com D. Mafalda? A ideia foi-me dada pelo Prof. Joaquim Veríssimo Serrão,
que, na sua História de Portugal (Editorial Verbo), nos diz que poderá ter sido o
cardeal Guido de Vico quem advogou, junto de Afonso Henriques, o casamento
com a filha do conde Amadeu III de Saboia. E como se lembraria o cardeal de
fazer uma coisa dessas? Talvez o arcebispo de Braga lhe tivesse pedido para
o fazer, a fim de acabar, de vez, com o problema chamado D. Châmoa Gomes.
Para apimentar mais o meu romance, Afonso Henriques, que não fazia
ideia dos planos do seu amigo arcebispo, terá, ele próprio, visto na vinda do
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cardeal uma oportunidade de conseguir autorização para o casamento com a
sua amada.

Depois de se sentar e a encarar, achou-a mais apetecível do que
nunca. A camisa de noite desenhava-lhe o contorno das pernas, ligeiramente
afastadas. Os braços, agora pousados sobre o regaço, já não cobriam o peito e
Afonso adivinhava-lhe os seios bonitos por entre as pregas do tecido. Precisou
de um pouco de tempo para se concentrar e encontrar uma maneira de iniciar o
seu relato:
- Já deves ter ouvido dizer que receberemos, neste Verão, a visita de
um legado do Papa Inocêncio II.
- Sim, as aias comentaram qualquer coisa. Porquê?
- O arcebispo, a quem tu chamas nomes tão feios, até acha que pode
levar o cardeal a libertar-me do jugo de meu primo e...
- Vens-me outra vez com o imperador e a homenagem? - interrompeu-o
ela, levantando-se. - Arrancas-me da cama, a meio de noite, por causa dessa
história?
- Acalma-te, não tornes a acordar os pequenos! Senta-te e ouve-me até
ao fim.
Obedeceu-lhe, contrariada. Afonso olhou-a em silêncio durante algum
tempo, antes de perguntar:
- E se eu expuser a nossa situação ao cardeal?
Châmoa escancarou as esmeraldas:
- A nossa situação? Que queres dizer com isso?
- Refiro-me a uma conversa a sós com o cardeal, em que lhe explico
que a mãe dos meus dois filhos descende da família condal mais poderosa da
Galiza. Guido de Vico compreenderá a urgência em legitimar as crianças. E se
o conseguir pôr do meu lado, o arcebispo perderá qualquer poder de
interferência.
Châmoa fixava-o como se ele fosse um animal exótico. De repente,
levantou-se de um salto e exalou, de respiração cortada:
- Afonso, meu amor, mas isso é uma ideia brilhante!
Estava tão encantadora, com as esmeraldas a luzirem de entusiasmo,
os cabelos sedosos espalhados pelos ombros, o peito a arfar de excitação.
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Afonso manteve-se sentado, como se nada daquilo o impressionasse, e
acrescentou:
- A ideia só tem a desvantagem de ainda demorar a pôr em prática.
Mas, dadas as circunstâncias, arranjarás mais um pouco de paciência, não é
verdade?
- Naturalmente.
- Ainda há outra coisa que tens de levar em conta: só falarei com o
cardeal, depois de o arcebispo ter resolvido a questão da minha vassalagem.
Não pretendo de maneira nenhuma comprometer o seu plano.
- Como queiras... Conquanto me prometas que falarás com esse
cardeal sobre nós, enquanto ele cá estiver.
Afonso levantou-se, aproximou-se dela e puxou-a para si. Desta vez, ela
não ofereceu resistência. Como era bom tornar a senti-la assim abandonada
nos seus braços, cheirar-lhe os cabelos sedosos e o pescoço macio.

Mas o arcebispo de Braga, o seu grande amigo D. João Peculiar,
antecipou-se-lhe, negociando, com o cardeal, o casamento com D. Mafalda (ou
Matilde) de Saboia:

Guido de Vico bocejou:
- Com isto, despachámos os assuntos do dia, não é verdade?
- Bem… - João Peculiar tossicou. – Desejava a vossa colaboração para
mais uma questão, eminência.
Guido de Vico passou a mão pela testa, num gesto de impaciência.
Mas, em seguida, cruzou as mãos sobre a barriga e anunciou:
- Sou todo ouvidos.
- Trata-se do matrimónio de D. Afonso Henriques.
O cardeal permitiu-se uma expressão de espanto, ao erguer as
sobrancelhas.
- Do matrimónio?
- Já ouvistes certamente dizer que ele tenciona casar com a sua
barregã.
- Sim. Mas também me chegou aos ouvidos que essa... senhora, que já
lhe deu dois varões, tem origem nobre.
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- É verdade - admitiu o arcebispo. - É filha do antigo conde de Toroño,
que, humilhado pelo imperador, acabou por professar no mosteiro beneditino
de Pombeiro. E, pelo lado da mãe, é sobrinha do conde de Trava, o nobre mais
poderoso da Galiza.
- Ora, caro arcebispo, sei que sois muito cioso dos vossos deveres.
Mas nós prelados também não nos devemos afastar demasiado do mundo
terreno. Bem sabeis que uniões desse tipo são toleradas pela Igreja e D.
Afonso estaria longe de ser o primeiro monarca a realizar um matrimónio
desses. Até vos digo: os dois rebentos deviam ser legitimados o mais depressa
possível, a fim de assegurarem a descendência do pai.
D. João Peculiar sentiu um calafrio, mas manteve a pose:
- Nada poderia ser mais desvantajoso para el-rei de Portugal do que
uma união matrimonial com uma parenta dos Trava. Eu diria até que seria uma
verdadeira tragédia!
O arcebispo explicou toda a situação, sem se esquecer de mencionar
as razões que sustentariam uma anulação do matrimónio.
Guido de Vico refletiu, tornou a passar a mão pela testa, enfastiado, e
acabou por dizer:
- Não estou em condições de julgar o caso, assim, de repente. Terei de
confiar no vosso juízo. Se dizeis que a união é inconveniente... pois será. No
entanto, continuo a não perceber em que vos possa ser útil.
- Sou de opinião que D. Afonso devia casar com uma donzela, cuja
família estivesse livre das influências do poder imperial hispânico, a fim de
melhor marcar a distância que obterá ao confiar-se à Santa Sé. Vós,
eminência, conheceis as famílias mais nobres da Cristandade. Não poderíeis
dar uma sugestão que fosse?
- Eu? Bem... Talvez. Mas porque haveria D. Afonso, que já não é
nenhum jovem imberbe, de casar com uma dama proposta por mim?
- A libertação da suserania do imperador depende de vós, não é
verdade? Digamos que, a fim de a merecer, ele teria de fazer certas
concessões... Por exemplo, que Roma se reserve o direito de decidir sobre
quem deverá ser a futura rainha de Portugal. - Depois de uma pausa: - Peçovos que considereis este assunto, eminência! Nem imaginais o peso que me
tiraríeis dos ombros.
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O cardeal acaba por propor a união com a filha do conde Amadeu III de
Saboia.
Em breve, se haveria D. Châmoa Gomes de afastar da vida de D.
Afonso Henriques, deixando-lhe dois filhos, que, tudo o indica, foram criados na
corte coimbrã. O mais velho, Fernando Afonso, terá até lutado pelo seu direito
de suceder ao pai. Na sua biografia de D. Afonso Henriques, o Prof. Mattoso
fala-nos na existência de tensões e conflitos, talvez mesmo conflitos graves,
entre o herdeiro D. Sancho e o meio-irmão Fernando Afonso, pois a derrota e a
diminuição física de Afonso Henriques no desastre de Badajoz criaram no reino
um ambiente de apreensão.

Mas isso só aconteceria quase trinta anos depois da Conferência de
Zamora, o assunto do próximo capítulo.
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Conferência de Zamora

Há quem indique o dia 5 de Outubro de 1143 como a data da formação
do reino de Portugal independente, baseado no tratado que se teria assinado
em Zamora. Mas nem sequer está provado que tal tratado existiu.
Vejamos, em primeiro lugar, o que nos diz o Prof. José Mattoso sobre o
assunto, na biografia de D. Afonso Henriques (Temas e Debates 2007),
páginas 207 a 214:

No Verão de 1143, chegou ao reino de Leão o cardeal legado da Sé
Apostólica Guido de Vico (…) O legado vinha, pois, à Hispânia procurar o apoio
político e económico de que o papa necessitava. (…) Guido parece ter-se
dirigido primeiro a Portugal. Há informações acerca da sua estadia no Porto e
em Coimbra.
(…)
De Coimbra, o legado dirigiu-se a Valhadolid, onde, em 19 e 20 de
Setembro, celebrou um concílio.
(…)
Depois de ter encerrado o concílio, o legado papal dirigiu-se a Zamora,
onde estava a 4 e 5 de Outubro, e onde se reuniu com os reis de Portugal e de
Leão. A este encontro chamam os historiadores modernos a «conferência de
Zamora». Tem sido considerada como a reunião que selou o acordo entre
Afonso Henriques e Afonso VII, que marcou o reconhecimento pelo segundo da
dignidade régia do primeiro, e que permitiu a celebração de um tratado, que
talvez incluísse uma repartição dos direitos de conquista sobre territórios
muçulmanos, mas do qual, infelizmente, não existe nenhum texto.
(…)
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A 13 de Dezembro de 1143, Afonso Henriques dirigiu uma carta ao
papa, declarando que tinha feito homenagem à Sé Apostólica, nas mãos do
cardeal Guido, como cavaleiro de São Pedro (miles Sancti Petri) (…) Também
se torna quase certo que esta decisão obtivera o acordo do cardeal, uma vez
que a carta declara que o rei tinha prestado homenagem nas suas mãos. (…)
Estes factos significam, por sua vez, a realização de conversações anteriores,
talvez por ocasião da passagem de Guido por Coimbra [ou seja, antes da
Conferência de Zamora].
(…)
Se Afonso VII teve então conhecimento da homenagem que Afonso
Henriques diz ter prestado nas mãos do legado (…) causa alguma surpresa
verificar a pouca resistência que Afonso VII parece ter oferecido a este acto
que punha em causa a sua autoridade de suserano de toda a Hispânia (…) e
que contrariava o pacto de Tui de 1137.

Conclusões:
1 - Será mais correto falar da «Conferência de Zamora» do que do
«Tratado de Zamora».
2 - A ter havido um tratado, debruçou-se, essencialmente, sobre a
repartição dos direitos de conquista sobre territórios muçulmanos.
3 – Não se nega, porém, que o encontro terá marcado o reconhecimento
pelo segundo [Afonso VII] da dignidade régia do primeiro [Afonso Henriques] esta é de facto a data em que deixa de existir o Condado Portucalense -,
embora o imperador não tenha prescindido da condição de vassalo do primo,
como havia feito, seis anos antes, em Tui.

Citando o meu romance:
Afonso VII reconheceu o título real a seu primo, mas, à semelhança do
que fora estabelecido em Tui, concedeu-lhe o senhorio da cidade leonesa de
Astorga. E o suserano dava o governo de uma cidade ou de uma região dos
seus domínios ao seu vassalo, precisamente como prova da dependência
deste. Afonso Henriques aceitou o senhorio, mas, como sempre, não prestou a
homenagem formal nas mãos do primo, como o fizera nas do cardeal. A
situação entre os dois netos de Afonso VI permanecia ambígua: subentendia42
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se uma relação entre suserano e vassalo, sem, no entanto, se proceder à
cerimónia oficial.
Ficou ainda estabelecida uma repartição dos direitos de conquista sobre
territórios muçulmanos. O rei português era autorizado a expandir o seu reino
para sul, mas deveria confinar-se ao oeste de al-Andalus, denominado alGharb, pois o imperador reclamava para si os territórios a leste do rio
Guadiana. O que obrigava Afonso a prescindir de Badajoz, apesar de esta
cidade ter sido, no passado, a capital de um reino taifa que incluía Lisboa.

4 – Não será, no entanto, um erro considerar Portugal uma nação
independente desde 1143 (embora não propriamente a partir de 5 de Outubro),
já que Afonso Henriques, antes do encontro de Zamora, terá prestado
homenagem nas mãos do cardeal, como se depreende da carta claves regni.

E assim prestou D. Afonso Henriques a sua homenagem à Sé
Apostólica, na pessoa de Guido de Vico. Como era costume, ajoelhou-se
perante o cardeal, que tomou as suas mãos nas dele. Afonso declarou-se miles
Sancti Petri (cavaleiro de São Pedro) e afirmou não reconhecer a autoridade de
nenhum outro poder eclesiástico ou secular, a não ser a do papa.
Ficou ainda combinado que confirmaria este seu juramento por escrito.

Temos aqui uma situação muito curiosa e que costuma ser ignorada na
formação do nosso país: o cardeal Guido de Vico aceitou a homenagem de
Afonso Henriques, libertando-o do jugo de Afonso VII e, logo em seguida,
serviu de mediador numa conferência em que o rei português compactuou com
a sua condição de vassalo do imperador hispânico! Trata-se, no fundo, de uma
traição à pessoa do imperador. Como é que um legado papal concordou com
tal manobra?
A explicação estará em negociações secretas levadas a cabo entre D.
João Peculiar, arcebispo de Braga, e o cardeal Guido de Vico, que terão
incluído o casamento de D. Afonso e D. Mafalda de Saboia. O próprio Prof.
Mattoso indicia esta possibilidade, na sua biografia de Afonso Henriques, ao
considerar o arcebispo de Braga uma figura chave em todo este processo. O
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conhecido historiador chega a afirmar que D. João Peculiar terá contribuído
tanto para a independência de Portugal como o próprio Afonso Henriques.
Note-se que Afonso Henriques agiu como rei independente desde a
Batalha de Ourique, em 1139, onde foi aclamado rei pelos seus guerreiros.
Mas o verdadeiro reconhecimento do seu título real e da sua independência só
se realizou com a Bula Manifestis Probatum, de 23 de Maio de 1179, assinada
pelo papa Alexandre III.
Apesar de tudo, Portugal pode ser considerado um reino independente
desde 1143, já que o cardeal Guido de Vico aceitou a homenagem de Afonso
Henriques, embora o imperador de toda a Hispânia nunca tivesse aceitado
oficialmente este facto.
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Claves Regni Celorum

A 13 de Dezembro de 1143, cerca de dois meses depois da Conferência
de Zamora, Afonso Henriques encontrou-se em Braga com o arcebispo D. João
Peculiar e com os bispos do Porto e de Coimbra, a fim de se escrever a
missiva a enviar ao papa.

Afonso acenou em consentimento e o arcebispo dirigiu-se em latim a
mestre Alberto, que já se encontrava pronto, de pena na mão e com uma nova
folha de pergaminho à sua frente:
- Afonso, por graça de Deus rei de Portugal, fez homenagem à Sé
Apostólica nas mãos do Cardeal dos Santos Cosme e Damião, Guido de Vico,
como miles Sancti Petri. Solicita para si e para a sua terra a defesa e o auxílio
da Sé Apostólica, não reconhecendo a autoridade de nenhum outro poder
eclesiástico e secular, a não ser o da Santa Sé e dos seus legados, para o que
pagará o censo anual de quatro onças de ouro...
A missiva Claves regni celorum, escrita a 13 de Dezembro de 1143, foi
subscrita por D. Afonso Henriques e confirmada pelo arcebispo de Braga D.
João Peculiar, pelo bispo D. Bernardo de Coimbra e pelo bispo D. Pedro
Rabaldes do Porto. Ficou combinado que D. João Peculiar iria a Roma no início
do ano seguinte, aproveitando para travar conhecimento com o novo papa,
Celestino II. A notícia da morte de Inocêncio II, em Setembro, tinha chegado à
Hispânia apenas em meados de Outubro, já Guido de Vico deixara Zamora, a
caminho da Catalunha.

O pedido de vassalagem de D. Afonso Henriques chegou a Roma numa
altura conturbada, em que se realizaram dois conclaves no espaço de seis
meses. Quando finalmente o nosso primeiro rei segurou nas mãos a resposta
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de Lúcio II - a bula Devotionem tuam, datada de 1 de Maio de 1144 - deve ter
ficado desiludido.
Em primeiro lugar, o papa não o intitulava rei e, sim ilustre duque
portucalense. A razão deverá assentar no facto de que não houvera uma
coroação sagrada pela Igreja. Lúcio II não dizia claramente que Afonso
Henriques estaria livre da suserania do primo, optando por uma linguagem
difusa: promete-lhe, tanto a ele, como aos seus sucessores, a proteção de São
Pedro para as suas almas, que se pode interpretar como sendo os assuntos
espirituais, e para os seus corpos, que serão os assuntos temporais.
Afonso Henriques viu-se, assim, numa situação bastante ambígua.
Intitulava-se rei desde a Batalha de Ourique, título que foi reconhecido pelo
imperador, em Zamora, mas na condição de ele lhe prestar vassalagem. Por
outro lado, Roma aceitava-o vassalo, ao garantir-lhe a proteção de São Pedro,
libertando-o de qualquer suserania temporal, mas intitulava-o apenas de
duque.
Afonso Henriques lutou, durante toda a sua vida, pelo reconhecimento
do seu título real. Isto só aconteceria em 1179, com a Bula Manifestis
Probatum e só apanhou o nosso primeiro rei em vida (com cerca de 70 anos),
porque ele viveu mais tempo do que era costume, naquela época.
É por isso, difícil, estabelecer uma data para a fundação de Portugal:

24 de Junho de 1128, Batalha de São Mamede - Afonso Henriques
alcança o poder sobre o Condado Portucalense (há quem chame a este dia «a
primeira tarde portuguesa»).
25 de Julho de 1139, Batalha de Ourique - Afonso Henriques é
aclamado rei de Portugal pelas suas tropas e não mais deixa de utilizar este
título.
5 de Outubro de 1143, Conferência de Zamora - O imperador Afonso VII
reconhece oficialmente o título real a Afonso Henriques, mas este declara-se
seu vassalo (o que compromete a independência de Portugal).
1 de Maio de 1144, Bula Devotionem tuam de Lúcio II - O Papa aceita a
vassalagem de Afonso Henriques (o que o liberta da suserania do imperador
hispânico), mas intitula-o de duque.
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23 de Maio de 1179, Bula Manifestis Probatum de Alexandre III - Afonso
Henriques é reconhecido como rei e Portugal como reino independente.

47

A Vida do Conquistador
Cristina Torrão
© Copyright 2012

D. Mafalda de Saboia

D. Mafalda de Saboia (ou Matilde, ou ainda Mahaut, em francês), a
primeira rainha de Portugal, faleceu com cerca de trinta anos, a 3 de Dezembro
de 1157, na sequência do parto da infanta D. Sancha.
Não se sabe bem quando nasceu, presume-se que teria de 18 a 20
anos, quando casou com D. Afonso Henriques, em 1146. Era filha do conde
Amadeu III de Saboia e de Mafalda (ou Matilde) de Albon. A família era muito
devota, o pai participou em várias cruzadas e fundou mosteiros e alguns dos
seus irmãos seguiram a vida religiosa. Mas Mafalda viu-se obrigada a partir
para Portugal, uma terra de que ela talvez nunca teria ouvido falar, a fim de
casar com o rei.
Trata-se de um destino comum para jovens da nobreza daquela época.
Oficialmente, elas deviam dar o seu consentimento para a união matrimonial, a
Igreja sempre fez questão de referir esse aspeto. Mas sejamos francos: quem
era a jovem que se atrevia a discordar de seu pai, recusando casar com quem
ele escolhera? Depois de terem passado toda a sua infância e parte da
juventude a não se atreverem a contradizer os mais velhos e a nunca poderem
expressar as suas preferências, não tinham meios para recusar qualquer
proposta que fosse.
D. Mafalda esteve doze anos casada com D. Afonso Henriques, teve
sete filhos e acabou por morrer dias depois do último parto. Parece uma
história de vida bastante trágica, ou pelo menos, triste. Teria sido feliz?
No meu romance, eu optei pelo sim, depois de dificuldades iniciais. Uma
das razões foi o facto de o número de filhos se adequar (por assim dizer) aos
anos em que estiveram casados, o que pressupõe uma relação conjugal ativa;
a outra foi porque não se conhecem filhos ilegítimos do rei durante esses doze
anos. A versão oficial é que D. Afonso Henriques teve dois filhos em solteiro e
duas filhas depois de enviuvar.
48

A Vida do Conquistador
Cristina Torrão
© Copyright 2012

O sucessor de D. Afonso Henriques, D. Sancho I, tinha apenas três anos
quando a mãe morreu. Não se devia lembrar dela, para não falar dos dois
irmãozinhos que nasceram depois dele. Dos sete filhos, só três chegaram à
idade adulta: além do príncipe herdeiro, as duas filhas mais velhas, Urraca e
Teresa.
Foi um destino bem medieval, o da nossa primeira rainha. As mulheres
eram apenas meios para certos fins, não uma individualidade em si. Mesmo
assim, houve quem se destacasse, como D. Teresa, mãe de D. Afonso
Henriques, que se intitulava rainha, o que leva muitos a considerá-la a primeira
rainha de Portugal. E é verdade que, depois da morte de seu pai, o imperador
da Hispânia, D. Teresa não mais prestou vassalagem ao rei de Leão. Por outro
lado, sabemos que pagou bem caro por essa sua ousadia.
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Conquista de Santarém

Foi com a conquista de Santarém, a 15 de Março de 1147, que D.
Afonso Henriques iniciou o alargamento do território para sul. Embora já tivesse
mandado construir o castelo de Leiria e colocado um contingente em Tomar,
estes locais situavam-se na chamada «terra de ninguém». E, apesar de a
vitória na Batalha de Ourique ter sido importantíssima para a sua fama de
guerreiro, não proporcionou a conquista de um palmo de terra que fosse.
A conquista de Santarém foi levada a cabo usando métodos menos
honrosos, que não estavam de acordo com o código de cavalaria da época
(com o termo cavalaria refiro-me ao mundo do cavaleiro nobre medieval).
Também é, porém, verdade que os combates inseridos na Reconquista
adquiriram contornos muito próprios. Os monarcas, e o próprio imperador
Afonso VII, serviam-se dos subterfúgios usados pelos cavaleiros vilãos nas
suas razias em terras de mouros.
O termo vilão tinha, nesta altura, um significado diferente do que hoje lhe
atribuímos. Cavaleiros vilãos eram aqueles que, apesar de não possuírem
origem nobre, eram proprietários de terras, o que lhes proporcionava riqueza
suficiente para lutarem a cavalo.
Depois da Batalha de São Mamede, Afonso Henriques mudou-se para
Coimbra e nota-se um certo esforço da sua parte para se distanciar da
poderosa nobreza de Entre Douro e Minho, excetuando certas famílias que lhe
eram mais chegadas. Talvez receasse que alguns desses nobres se lhe
tornassem perigosos. O facto é que há uma aproximação aos cavaleiros vilãos
dos concelhos a sul do Douro, cuja lealdade era mais fácil de obter.
Esta opção de Afonso Henriques por métodos menos aconselháveis de
conquista poderá ter tido a ver com a pressão sentida. Ele já saberia que os
cruzados, que o haveriam de ajudar a tomar Lisboa, chegariam nesse Verão.
Mas Lisboa seria muito mais fácil de conquistar, se Santarém já estivesse em
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mãos portuguesas. Por um lado, os mouros de Lisboa não poderiam contar
com reforços vindos de lá; por outro, seriam os portugueses que controlariam o
tráfego no rio Tejo.
A conquista de Santarém teria, então, de ser rápida, não havia tempo
para cercos demorados. E os cavaleiros vilãos eram especialistas em penetrar
em castelos e povoações à socapa, pela calada da noite. Faltava saber se
esse método permitiria conquistar uma cidade com a envergadura de
Santarém.
Não se sabe bem como a operação foi preparada, mas está provado que
Afonso Henriques fez muito segredo dela. D. Lourenço Viegas Espadeiro (filho
de D. Egas Moniz), D. Gonçalo Mendes Sousão e D. Fernão Peres Cativo,
todos grandes amigos do rei, foram os únicos barões a quem ele confiou os
seus planos.

Aos três amigos, o monarca anunciou:
- Chegou a altura de vos expor o plano de ataque a Santarém.
- Já há um plano? - admirou-se Lourenço.
- A expedição terá lugar daqui a um par de semanas - explicou o rei. Combinei tudo com os cavaleiros de Coimbra, os cavaleiros vilãos dos
concelhos e os Templários de Soure.
Os três entreolharam-se estupefactos. Gonçalo ironizou:
- Mas que honra que nos conferis! Entre a nobreza do norte, somos os
primeiros a ser informados.
- Sois os primeiros e sereis os únicos - ripostou Afonso, que já contara
com uma reação daquele tipo.
Como representante de uma das famílias mais poderosas de Entre
Douro e Minho, era natural que o Sousão se sentisse, por um lado, ofendido
por não ter colaborado na execução do plano, por outro, desconfiado por não
ver ali os outros barões. Na verdade, Afonso tinha hesitado em convocá-lo.
Mas Gonçalo Mendes iniciara-o na arte de combater, contribuindo, como
poucos, para fazer dele um guerreiro. Além disso, tinha sido genro de Egas
Moniz, ao ter casado com a entretanto falecida Dórdia Viegas, e a filha de
ambos, Teresa Gonçalves, fazia parte do círculo restrito da rainha.
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- Trata-se de um ataque surpresa - esclareceu o rei. - Quanto menos
gente ficar a saber, melhor. A penetração na cidade acontecerá durante a
noite, bem à maneira das milícias vilãs, que usam esse truque nos seus
fossados. Os barões do norte dificilmente aceitariam em participar num
empreendimento deste tipo.
- Tendes de concordar - atalhou Lourenço - que não é uma maneira
muito nobre de fazer guerra.
- Mas necessária, neste caso. A conquista de Santarém é imprescindível
para que tenhamos sucesso no ataque a Lisboa, pois permite-nos controlar o
Tejo e cortar o abastecimento. E tudo terá de ser resolvido antes da chegada
dos cruzados.

(...)
- As povoações de fronteira usam subterfúgios destes, nos seus ataques
aos mouros. Truques, aliás, que aprenderam com os próprios infiéis. No fundo,
aprenderam uns com os outros, pois constantemente se fazem razias de parte
a parte. E esqueceis que o meu próprio primo, o imperador de toda a Hispânia,
se serviu de um ataque surpresa em Calatrava, há coisa de um mês, em pleno
Inverno, altura normalmente reservada às tréguas? Foi bem sucedido e a
Cristandade aplaude. Também a conquista de Santarém representará uma
vitória de cruzada, que o próprio papa reconhecerá.
Depois de um curto silêncio, Lourenço perguntou:
- Falastes dos Templários de Soure. Eles já deram o seu acordo?
- Claro. Estão desejosos de vingar o ataque de há três anos.
(...)
Afonso deu-lhes mais algum tempo de reflexão e inquiriu:
- Achais que ides manchar a vossa honra, lutando ao lado das milícias
vilãs, mesmo quando o vosso próprio rei não hesita em fazê-lo?
- Certamente que não - replicou Fernão Peres Cativo. - Sabeis que
podeis contar comigo, para o que der e vier.
- Comigo também - anunciou Lourenço, filho de Egas Moniz. - Sois como
um irmão para mim e ser-vos-ei fiel até ao meu último suspiro.
Afonso olhou-o emocionado. E também o Sousão acabou por lhe
confirmar a sua fidelidade.
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(…)

Junto com Lourenço Viegas Espadeiro, Gonçalo Mendes Sousão e
Fernão Peres Cativo, Afonso comandava o pequeno exército de quinhentos
homens, formado pelos cavaleiros de Coimbra, os cavaleiros vilãos dos
concelhos e os Templários de Soure. No segundo dia de marcha, terça-feira,
penetraram na serra de Aire, no meio da qual se encontrava o castelo de
Ourém, ou Abdegas, como os mouros lhe chamavam. Dominava no cimo de
um monte sobre uma vasta região, vigiando o acesso a Santarém. Acabou por
se render ao rei português. A maioria da sua guarnição, assim como a da
população da serra de Aire, era moçárabe.
No dia seguinte, ao atravessar o alto da serra de Minde, Afonso fez o
voto de dar aos cistercienses todo aquele território que ia, para norte, até
Leiria, e para oeste, até ao mar, a fim de que a ordem fundasse aí um mosteiro.

Este havia de ser o mosteiro de Alcobaça.
Há indícios de que Afonso Henriques teria alguns problemas de
consciência, devido ao carácter traiçoeiro da operação. Antes de deixar
Coimbra, terá ido ter com o seu confessor, D. Teotónio, prior do mosteiro de
Santa Cruz, o primeiro português a ser canonizado. O monarca, além de lhe
encomendar a própria alma, terá pedido confirmação para a justeza das suas
intenções.
O problema com a estratégia usada em Santarém não se prendia
apenas com o facto de se estar a planear entrar na cidade à socapa, pela
calada da noite. Há um pormenor de tréguas combinadas e quebradas que não
está muito claro. Depois de ter consultado várias fontes, optei pela seguinte
versão: o início de Março seria ainda tempo de tréguas, pois havia uma espécie
de pacto (não escrito) entre cristãos e mouros de como os ataques de parte a
parte só se davam a partir da Primavera. Na sexta-feira, 13 de Março, em que
os portugueses já se encontravam às portas de Santarém, Afonso Henriques
manda um emissário ao alcaide, a anunciar-lhe que rompia as tréguas por dois
dias, ou seja, anunciava-lhe que atacaria a cidade naquele dia, ou no sábado.
Mas não o fez, Santarém só foi atacada na noite de sábado para domingo.
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E qual seria o objetivo de tal comportamento? Um dos espiões que o rei
enviou a Santarém, no sábado, a fim de auscultar a situação, explicou o que se
passava na cidade:

- Contando com um ataque, o alcaide de Santarém encheu o adarve de
sentinelas e ordenou aos seus homens que se mantivessem em alerta máximo.
Mas agora, que se aproxima o pôr-do-sol do segundo dia, pondo fim ao prazo
do rompimento das tréguas, os mouros começam a especular sobre as razões
que teriam levado Ibn Errik a desistir da ofensiva. Espalhou-se o rumor que elrei contava com reforços que não surgiram, o que nos leva a pensar que
espiões mouros tivessem avistado o nosso exército e o achassem pequeno. De
qualquer maneira, foi cancelado o alerta máximo. E os correligionários de Mem
Ramires, moçárabes dos arrabaldes, não darão alarme, quando se
aperceberem do nosso ataque.

Ou seja: Afonso Henriques, além de atacar a cidade durante a noite (que
ia contra o código de cavalaria) fê-lo numa noite em que a vigilância estaria
aliviada, pois terminara o prazo do rompimento das tréguas.
Antes do ataque, o discurso do rei:

À luz ténue do crepúsculo, Afonso falou aos seus guerreiros, pedindolhes coragem e empenho. Lembrou-lhes que os mouros, partindo de Santarém,
constantemente assolavam os arredores de Coimbra, chacinavam as
guarnições de Leiria e de Tomar e faziam inúmeros cativos. Disse-lhes ainda
que bem podia ter convocado o resto do exército para esta operação, mas que
não o fizera, porque eram eles, os guerreiros das milícias vilãs, que tinham
direito a esta vingança. Mais do que ninguém, tinham já sofrido na pele as
razias

dos

almorávidas,

perdido

familiares

e

amigos.

Chamou-lhes

«companheiros de luta» e «de armas», mostrando que os considerava tanto
como à nobreza do norte, o que encheu aqueles cavaleiros sem pergaminhos
de orgulho. E Afonso ainda jurou, perante eles e Deus:
- Se tiver de morrer este ano, sem conseguir conquistar Santarém,
escolho então morrer nesta noite!
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Dá-se como provado que Afonso Henriques disse esta última frase. O
que, além de entusiasmar os guerreiros, denota o seu forte poder de resolução
e a sua coragem para o risco, um aspeto do seu carácter que tornará a
transparecer em Lisboa.

Escolhendo um momento propício, em que o vigia se encontrava mais
longe, o moçárabe esgueirou-se com três companheiros até à muralha,
enquanto o resto dos homens se mantinha escondido. Os quatro iam munidos
de uma escada de pau, tosca e leve. Ao atingirem o sopé do muro, quedaramse silenciosos, pois já ouviam os passos do vigia fazer o caminho de volta.
Esperaram até que ele estivesse mesmo por cima deles, o local onde o mouro,
depois de um curto compasso de espera, tornava a dar meia-volta.
Assim que o sentiram distanciar-se, encostaram, com muito cuidado, a
escada às muralhas. Segurando a sua adaga entre os dentes, Mem Ramires
começou a trepar, silencioso e ágil, sem deixar de prestar atenção ao som dos
passos do mouro. Quando ia a meio da escada, sentiu a sentinela parar. Logo
se imobilizou. Bem sabia que o outro ainda não tinha dado os seus trinta
passos, devia desconfiar de alguma coisa. Assim ficou o moçárabe paralisado,
de coração aos saltos, à semelhança do companheiro que subia atrás dele,
alguns degraus mais abaixo. Os dois nem se atreviam a respirar, durante
aquilo que se lhes parecia uma eternidade. Finalmente, o vigia encetou a sua
caminhada, sem mudar de direção, pois os passos continuaram a distanciar-se.
A uns dez palmos de distância da ameia, Mem Ramires tornou a parar.
O mouro já vinha de regresso, o que, aliás, fazia parte dos seus cálculos. Mas
este era um momento decisivo. Os atacantes quedaram-se, mais uma vez,
imobilizados e de respiração presa, rezando para que o vigia não desse por
eles.
O mouro chegou ao local de partida, onde fazia o seu compasso de
espera. Mem Ramires tinha a impressão de que ele, desta vez, se demorava
mais tempo. Estavam bem perto um do outro: o mouro sobre o adarve, atrás da
ameia que se encontrava à distância de dez palmos da cabeça do moçárabe,
que o ouvia respirar, enquanto ele próprio não se atrevia a usar os pulmões.
Além disso, sentia a escada leve e elástica a bambolear, com o peso de dois
homens sobre ela. Era o máximo que a construção aguentava. Mem Ramires
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sabia, por isso, que os restantes dois companheiros ainda se encontravam no
chão. Se a escada quebrasse, ou o mouro desse por eles, estava a empresa
perdida e D. Afonso não conquistaria tão cedo a cidade de Santarém. Mais do
que a própria morte, Mem Ramires receava desiludir el-rei de Portugal.
O mouro reatou finalmente a sua marcha e o moçárabe, apesar de
aliviado, não se esqueceu de expirar o ar bem devagar, antes de espreitar pela
ameia. À sua direita, na direção da porta de Atamarma, viu as costas do vigia,
que se afastava. À sua esquerda, não descortinou vivalma. Enfiou-se pela
ameia, aproximou-se silencioso da sentinela, agarrou-o por detrás e, num gesto
preciso e rápido, cortou-lhe a goela com a adaga. O grito do mouro abafou-se
num gorgolejar e Mem Ramires sentiu o sangue quente esguichar-se-lhe para
as mãos.

Todos os quatro homens conseguem saltar para o adarve, neutralizar as
sentinelas e abrir a Porta de Atamarma a el-rei e aos seus cavaleiros, antes de
a cidade acordar por completo.

O chão começou a tremer debaixo de centenas de cavaleiros a galope.
Aos ouvidos de Mem Ramires, este estrondo soava mais doce do que as
cantigas dos jograis. A patrulha mandada pelo alcaide, que já estava prestes a
alcançá-los, tentou recuar, mas acabou esmagada debaixo das ferraduras dos
cavaleiros vilãos.
Afonso e os seus homens foram-se infiltrando pelas ruelas da cidade,
chacinando as sentinelas que se atreviam a fazer-lhes frente e avançando sem
grande resistência até à alcáçova, onde o alcaide, vendo-se sem outra
hipótese, se tinha barricado, juntamente com o grosso da sua guarnição. Os
portugueses puseram cerco à muralha interior, que os mouros por sobre o
adarve defendiam, disparando as suas bestas, cujos virotes trespassavam as
cotas de malha. Mas também os cavaleiros vilãos usavam os seus arcos,
permitindo que companheiros seus se aproximassem das portas, a fim de as
desfazerem com os machados.
Finalmente, uma porta cedeu. O primeiro cavaleiro português penetrou
na fortaleza, manejando o machado como um possesso para ambos os lados,
atacando os mouros que encontrava pela frente e abrindo caminho aos seus
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companheiros. Alguns muçulmanos lograram espetar os seus sabres na
barriga das montadas, forçando os cavaleiros para uma luta corpo a corpo.
Os cavalos atacados esvaíam-se em sangue, dando gritos lancinantes.
Também guerreiros feridos davam expressão à sua agonia. Mas os
portugueses conseguiam levar a melhor naquela chacina. Aos poucos, iam
penetrando na alcáçova, até abrir caminho ao próprio rei, ao Espadeiro e ao
Cativo. Alguns avançaram até ao portão que dava acesso ao exterior, que
abriram, permitindo a entrada do Sousão e dos seus homens.
Os mouros não resistiram por muito mais tempo. Os guerreiros de
Afonso tomaram conta de todos os edifícios e compartimentos da fortaleza,
matando os homens e violando as mulheres por sobre o sangue que manchava
os tapetes e as almofadas das luxuosas alcovas.
Quando o domingo, dia 15 de Março de 1147, amanheceu, já os gritos
de sofrimento e agonia tinham cessado. E era o estandarte do rei português,
com os seus escudetes azuis em forma de cruz, que a brisa sacudia no cimo
da torre de menagem da alcáçova de Santarém.
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As Regras da Cavalaria Medieval

Mais uma palavra sobre o facto de D. Afonso Henriques ter
desrespeitado certas regras de cavalaria no ataque a Santarém:

É verdade que estas regras eram constantemente infringidas. Na Idade
Média, havia grande disparidade entre teoria e prática, pode-se mesmo dizer
que se vivia de aparências. Ninguém queria saber o que cada um pensava na
intimidade, tudo era público. Dava-se muita importância aos rituais, às
encenações, aos gestos, ao cerimonial, etc. A disparidade entre o que a Igreja
pregava e as práticas do dia-a-dia era enorme. O comportamento sexual, por
exemplo, era muito leviano. Principalmente entre o povo havia muita tolerância,
o casamento religioso só se começou a impor pelos séculos XIII e XIV (para o
que muito contribuiu Santa Isabel). Além disso, apreciava-se a piada brejeira,
capaz de fazer corar os mais destemidos habitantes do nosso século.
A situação com a cavalaria nobre era semelhante: apregoavam-se os
seus valores, mas estes eram frequentemente desrespeitados, embora tivesse
havido muitos nobres capazes de os levar a peito.
D. Afonso Henriques era um homem perfeitamente enquadrado na sua
época. Não era especialmente sanguinário, mas também não era um poço de
virtudes. Se ele usou métodos menos sérios para a conquista de Santarém,
ninguém o acusou de tal, depois de ele ter ganho a cidade para a Cristandade.
Os altos dignitários da Igreja também nunca se interessaram pelos métodos
usados pelos cruzados na Terra Santa.
D. Afonso Henriques não era uma criatura sobrenatural, que levava a
cabo uma missão que lhe fora confiada por Deus, como nos fizeram acreditar
anos a fio. Não era santo, nem nunca o quis ser, foi alheio à tentativa de o
canonizar, levada a cabo séculos depois da sua morte. Era, sim, um homem
inteligente e corajoso, que teve a sorte de se ver com poder nas mãos ainda
58

A Vida do Conquistador
Cristina Torrão
© Copyright 2012

novo e de viver muitos anos. O facto de ser primo de D. Afonso VII, imperador
de toda a Hispânia, também o ajudou, pois este seu parente sempre o
respeitou, evitando tomar atitudes radicais contra a sua insubordinação. No
fundo, também devemos a fundação da nação portuguesa a D. Afonso VII,
facto que o leva a ser mal visto na História de Espanha. Apesar de ter sido
imperador, os livros históricos espanhóis, normalmente, reservam-lhe poucas
linhas.
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Cerco e Conquista de Lisboa

A notícia da chegada dos cruzados ao Porto terá apanhado D. Afonso
Henriques ainda na região de Santarém, onde se quedava a solidificar o seu
poder. O acontecimento causou grande euforia no reino, o que terá contribuído
para que certos barões do norte, ofendidos por não terem participado na
operação de Santarém, esquecessem as suas divergências com o monarca, a
fim

de

participarem

no

cerco

de

Lisboa.

A notícia da conquista de Santarém espalhou-se num ápice e, como
Lourenço

e

Gonçalo

tinham

previsto,

chegavam-lhes

rumores

do

descontentamento dos barões do norte. Principalmente o alferes-mor Mendo
de Bragança e o seu pai Fernando Mendes, o cunhado colérico de Afonso,
estavam indignados.
Mas eis que, a 16 de Junho, se deu um acontecimento que provocou
uma reviravolta e uma euforia nunca vista em todo o reino: uma armada de
cruzados, duzentas galés, com cerca de quinze mil homens, atracou no Porto.
E inúmeros portugueses prontificavam-se a participar no cerco a Lisboa.
Afonso mandou o Sousão às terras do norte, reunir os homens e
convencer um ou outro barão mais renitente. Em direção à cidade do Porto,
com uma missiva dirigida ao bispo D. Pedro de Pitões, partiu Soeiro Viegas, o
meio-irmão de Lourenço, filho do segundo casamento do falecido Egas Moniz.

D. Afonso Henriques não esteve no Porto, foi o bispo daquela cidade
que ficou encarregado de convencer os estrangeiros a, pelo menos, fazerem
uma paragem na foz do Tejo. No meu romance A Cruz de Esmeraldas,
apresento o discurso do bispo sob a perspetiva dos cruzados, pois um alemão
de nome Konrad, originário da cidade de Colónia, é uma das personagens
principais. Junto com dois amigos e o seu irmão Johann, que viveu num
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mosteiro e possui bons conhecimentos de latim, assiste à pregação do bispo:

Na manhã seguinte, o bispo do Porto fez a sua pregação no largo da
Sé, o ponto mais alto da cidade. Tratava-se de uma ocasião solene, o prelado
tinha a seu lado o arcebispo de Braga, representante máximo da Igreja
Portuguesa, os bispos de Viseu e Lamego e um fidalgo cavaleiro em
representação d’el-rei D. Afonso Henriques.
Como o largo da Sé não era suficientemente grande para todos os
quinze mil cruzados e D. Pedro Pitões pregava em latim, língua que apenas
uma minoria entendia, a maioria resolveu esperar nos barcos pelos seus
prelados, que lhes transmitiriam a mensagem do bispo. Konrad e os seus
amigos pertenciam, no entanto, aos poucos mais de mil homens que assistiam
à pregação, pois Johann não tinha dificuldades em traduzi-la.
- O bispo chama a atenção para as obrigações dos bons cristãos declarou o rapaz. - Diz que devemos colocar o serviço de Deus e da
Cristandade à frente dos nossos desejos materiais. Portugal não é um reino
rico, gasta muito na guerra contra os infiéis.
- Isto não começa nada bem - comentou Hadwig. - Estarão eles à
espera que os ajudemos por nada?
- Ele pede-nos que não estejamos ansiosos por prosseguir viagem continuou Johann. - Diz que o combate aos hereges aqui nesta terra é tão
importante e tem tanto efeito sobre os nossos pecados quanto os combates na
Terra Santa.
Os outros olharam-se desconfiados e Konrad acabou por sussurrar:
- Em Speyer, Bernardo de Claraval só garantiu absolvição para os
combatentes na Terra Santa.
- Mas estes mouros daqui não são infiéis como os outros? - indagou
Gunther.
Os outros encolheram os ombros e já Johann fazia sinal para que se
calassem, enquanto ouvia atentamente o latim de D. Pedro Pitões.
- Lembra-nos que as lutas contra os infiéis fazem parte de uma «guerra
justa». Cruzados dignos desse nome não podem recusar a luta contra os
infiéis, neste caso, os mouros cruéis. Mais diz que as lutas entre cristãos, não
só enfraquecem a Cristandade, como são condenadas por Deus e pela Igreja.
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Combater só é pecado quando não tem o consentimento de quem dispõe da
legítima autoridade: a Igreja.
Neste ponto, alguns dos cruzados resolveram intervir. Exigiam saber
com que recompensas podiam afinal contar, caso libertassem Lušbūna das
mãos dos infiéis. O bispo do Porto retorquiu que se tratava de uma cidade rica,
mas que ele não estava autorizado a negociar a recompensa. Por isso, pedialhes, em nome d’el-rei, que velejassem até à foz do Tejo, onde D. Afonso
Henriques se encontraria com eles.
Como já era de esperar, o inglês Hervey de Glanville e o seu prelado
Gilbert de Hastings puseram-se do lado dos portugueses. E, no fim, todos
concordaram em navegar até Lušbūna, pois, qual era o mal em ouvir o que D.
Afonso Henriques tinha para lhes oferecer?

Assim se iniciou o grande movimento:

No Porto e em Gaia, a febre da conquista aumentava de dia para dia.
Principalmente, as gentes mais pobres, incluindo mulheres e crianças, que
nada tinham a perder, estavam dispostas a partir para as terras desconhecidas,
junto à foz do Tejo, na esperança de uma vida melhor. Muitos deles viajaram
nos barcos dos cruzados, assim como o bispo do Porto e os restantes
prelados, pois os estrangeiros acabaram por concordar em velejar até ao
estuário do Tejo, a fim de negociarem pessoalmente com D. Afonso Henriques.

O cruzado Konrad e os seus companheiros avistam a Lisboa árabe pela
primeira

vez:

Do cimo de um cerro, avistaram o lado ocidental de Lušbūna, com o
seu arrabalde incrustado nas rochas que serviam de alicerce às muralhas. As
casas deste bairro estavam construídas de maneira a formar um conjunto
hermético, coladas umas às outras, sem aberturas para o lado exterior.
As muralhas da cidade desciam em socalcos, desde o ponto mais alto, a
norte, onde dominava a torre quadrangular da alcáçova, até à margem do Tejo.
Torres mais pequenas, todas quadradas, reforçavam as muralhas em vários
pontos. No topo noroeste dos muros da alcáçova, um pano de muralha
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prolongava-se pela encosta abrupta, terminando numa torre, que delimitava e
protegia o arrabalde.
Por trás dos merlões quadrados, adivinhavam-se as sentinelas mouras.
Os cruzados encontravam-se fora do alcance dos seus tiros de besta, pois uma
vasta e verde pradaria separava-os da cidade. Um curso de água, que
atravessava a pradaria, dividia-se, a norte, em duas ribeiras, rodeando o sopé
de uma colina. Para sul, alargava-se num esteiro, juntando-se ao Tejo. A foz do
esteiro parecia ser um porto de abrigo, havendo nos seus areais um pequeno
estaleiro, mas não se via ninguém, as embarcações jaziam abandonadas. No
extremo sudoeste da cidade, avistava-se uma grande torre albarrã, adiantada
algumas jardas das muralhas e a estas ligadas por um passadiço.
O pano de muralha junto ao porto fundeava em terreno baixo, chegava
quase ao rio, e dava a ver o casario de Lušbūna, que se distribuía pela colina.
Konrad e os outros quedaram-se boquiabertos. Esta cidade era bem diferente
das que eles conheciam, em que a maioria das casas era feita de madeira e
onde, durante quase todo o ano, reinava a humidade, o frio e a escuridão.
Lušbūna era feita de brancura e de luz, como se uma invisível mão gigante a
polisse, todos os dias. As casas caiadas refletiam a luminosidade do sol e a
grande mesquita, a última construção que se avistava, antes de a muralha
engolir a cidade baixa, ostentava sete cúpulas cobertas de telhas vidradas em
verde, a cor do Profeta Maomé. Também o minarete adjacente, forrado a
azulejos da mesma cor, cintilava ao sol.

Konrad alimentava a esperança de que as negociações com D. Afonso
Henriques falhassem, pois ansiava alcançar a Terra Santa. Mas, neste primeiro
contacto, a Lisboa mourisca exerceu um estranho fascínio sobre ele:

Aquela luminosidade atraía Konrad. A cidade, à qual ele tanto desejava
virar as costas, parecia querer engoli-lo...
Deixou de ouvir as conversas excitadas dos seus companheiros e foi
descendo a colina, como que em transe, até chegar à planície verdejante. Os
seus olhos fixaram-se numa grande Porta, rasgada numa das torres quadradas
que guarneciam as muralhas, nas imediações da mesquita. À esquerda desta
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Porta, começava o arrabalde e, à direita, estendia-se, até à torre de vigia na
ponta sudoeste, mais um pequeno bairro, na zona ribeirinha.
Konrad teve a impressão de que as grossas portadas de madeira
chapeadas em ferro se abriam! «Devem ser brincadeiras deste sol diabólico»,
pensou, enquanto piscava os olhos.
Sentiu necessidade de refrescar as têmporas e caminhou até à margem
do esteiro, aproximando-se do arrabalde. Alheio ao perigo, humedeceu a testa
e os cabelos. E logo uma brisa o refrescou.
Observou as embarcações, que flutuavam sobre as ondas suaves. Era
altura de maré cheia e o Tejo, forçado pelo oceano, despejava água no esteiro,
alargando-o e originando a doce ondulação, embalando as faluas dos
pescadores. A brisa refrescante parecia cantar-lhe uma melodia doce,
convidando-o a deitar-se numa das faluas, deixar-se adormecer e sonhar com
as riquezas dos sarracenos…
O esteiro galgava a areia das margens a olhos vistos. Numa questão de
momentos, Konrad encontrava-se enfiado na água até aos joelhos.
Mas permanecia tranquilo. Tudo à sua volta se quedava estranhamente
calmo e sereno…

As negociações entre D. Afonso Henriques e os cruzados foram difíceis,
já que estes exigiam riquezas que o monarca sabia não lhes poder dar.

Numa primeira reunião com os comandantes estrangeiros, o rei logo
deixou claro não saber quão ricos eram os habitantes de Lisboa. Além disso, e
em caso de conquista, pretendia evitar um saque, a fim de proteger a
população moçárabe, que era tão cristã quanto eles. Em compensação, e
como todos podiam ver, a região era fértil, de bom clima e, àqueles que
escolhessem ficar em Portugal, ele daria terras e senhorios. De resto, o seu era
um reino ainda pobre, situação que se agravava com a guerra contra os infiéis.

As exigências dos cruzados foram transmitidas por D. Pedro de Pitões,
bispo do Porto. As negociações decorriam em latim entre os prelados
portugueses

e

os
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- Em primeiro lugar, exigem todas as posses dos mouros vencidos.
- Querem deixar a minha gente de fora? - admirou-se Afonso.
- Em segundo lugar - prosseguiu o bispo, - insistem no saque, ao qual
qualquer vencedor tem direito, e do qual também excluem os portugueses. Em
terceiro, todos aqueles que ponderam a hipótese de ficar em Portugal, exigem
manter os hábitos, direitos e costumes das suas terras, assim como isenção de
portagens para os seus navios e produtos em todos os nossos portos e
cidades. Sem falar, naturalmente, das terras e dos senhorios que vós lhes
prometestes.

Apesar de não estar de acordo com todas as exigências, D. Afonso
Henriques acabou por assinar um pacto, aproveitando a ocasião única de
conquistar tão importante cidade. E distribuiu as tropas pelo terreno:

Os portugueses montaram o seu acampamento num morro a noroeste
de Lisboa, cujo sopé estava rodeado por dois ribeiros, local que lhes permitia
vigiar a alcáçova, a couraça com a respetiva torre de vigia, e parte da muralha
ocidental.
Ingleses e franceses posicionaram as suas tendas no cimo da colina a
oeste da cidade, à frente da qual se estendia a extensa planície. Os dois
ribeiros que rodeavam o morro dos portugueses juntavam-se nessa planura,
formando o esteiro, cujas águas se vinham a confundir com as do Tejo. Estes
cruzados vigiavam, assim, todo o pano de muralha ocidental, o que incluía a
porta principal e a torre albarrã, na ponta sudoeste. Além disso, as suas naus
controlavam a ribeira e a praia de pescadores.
Os flamengos e os alemães estabeleceram-se a oriente de Lisboa,
também sobre um cerro. Fechavam o círculo e as suas embarcações vigiavam
a ribeira oriental, que era o porto por excelência. O pano de muralha perante
eles incluía duas portas: al-maqbara, junto à alcáçova, assim chamada por dar
acesso ao cemitério islâmico, e al-hamā, protegida por uma torre albarrã. Alhamā eram os banhos públicos, que davam o nome, não só à porta, como a
um bairro de mercadores nas suas imediações. À semelhança do lado
ocidental, havia um arrabalde incrustado nas rochas que suportavam as
muralhas.
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A cidade de Lisboa, naquela altura, quase se resumia à zona do castelo
de São Jorge, Alfama, Santa Justa e a Costa do Castelo. Onde hoje se situa a
Praça do Comércio, havia um esteiro, que se alargava ao desaguar no Tejo
(mencionado por Saramago na História do Cerco de Lisboa). Nessa zona,
havia uma praia de pescadores. Fora de muralhas, havia dois arrabaldes: o
ocidental (maior) e o oriental.
Depois de assinado o pacto entre D. Afonso Henriques e os cruzados e
de as tropas se terem distribuído no terreno, deu-se uma primeira escaramuça,
que começou com um ataque dos ingleses ao arrabalde ocidental, chamado
bairro de Alcamim, e que terminou junto ao cemitério islâmico, o almocávar. A
moura Aischa assiste aos acontecimentos a partir do cimo das muralhas:

Os habitantes que restavam no bairro de Alcamim tentavam defender-se
de uma tentativa de assalto perpetrada por alguns cruzados, arremessando
pedras dos terraços das suas casas. O arrabalde ocidental era conhecido como
bairro de Alcamim, devido à sua igreja de Santa Maria de Alcamim, uma santa
moçárabe.
- Os cruzados - perguntou Aischa - não saberão que os habitantes do
bairro são cristãos como eles?
- Ora - retorquiu Amir, - o que sabem estes homens, vindos de tão
longe, sobre a realidade da nossa Lušbūna?
- Os portugueses bem sabem o que são moçárabes - replicou ela
furiosa. - Ibn Errik não é o comandante deste cerco? Porque consente ele
numa coisa destas?
- Não me parece que seja um ataque planeado. Pelos vistos, os majus
mal podiam esperar para usarem as suas armas e lançaram-se ao bairro já
meio desabitado.
Alguns mouros atreveram-se a uma surtida pela bâb al-khawkha [Porta
da Alfofa], pois urgia defender os al-hurî: celeiros subterrâneos localizados na
encosta da alcáçova. Mouros e moçárabes pareciam estar em vantagem, mas
cada vez mais cruzados se aventuravam pelas ruelas íngremes de Alcamim.
Alguns lograram mesmo atingir a linha de cintura defensiva da alcáçova, um
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caminho que, começando na bâb al-khawkha, circundava o monte do castelo
pelo poente e norte.
Ao constatarem que os al-hurî e as suas preciosas reservas estavam
perdidos, os mouros apressaram-se a regressar à segurança das muralhas,
logo fechando a bâb al-khawkha e barrando a entrada à maior parte dos
habitantes de Alcamim, que tentava agora desesperadamente fugir. Iniciaramse combates sangrentos pelas ruelas do arrabalde. Os moçárabes serviam-se
de adagas, punhais e pedras.
- Esta visão não é para os teus olhos - disse Amir à sua noiva. Vamos...
- Nada me arrancaria daqui agora. Tenho de ver no que dá esta refrega!
O rapaz observava-a espantado, mas ela quase não notou,
concentrada nos acontecimentos. Até que bradou:
- Muitos moçárabes conseguem fugir, circundam o monte.
A moça nem esperou pela reação do noivo, desatou a correr pelo
adarve, entrando na alcáçova. Amir corria atrás dela. Passaram a curva na
ponta noroeste, onde a couraça fazia a ligação à torre albarrã, e continuaram
até à torre na ponta nordeste, onde Amir constatou:
- Os fugitivos aproximam-se do almocávar!
- E não os podemos ajudar? - Na sua fúria, Aischa dirigiu-se aos
soldados que estavam de guarda naquela torre: - Porque não se torna a abrir
uma das portas, a fim de deixar entrar os coitados?
- Seria arriscado demais - respondeu um dos homens. - Muitos
cruzados poderiam aproveitar a oportunidade para se infiltrarem na al-qasbâ
[alcáçova].
- Os perseguidores não são tantos como isso - insistiu ela. - A maior
parte parece ter ficado no bairro de Alcamim, a fim de saquear as casas e os
al-hurî.
- Além disso - acrescentou Amir, apoiando-a, - os moçárabes parecem
levar a melhor nos combates junto ao almocávar, põem muitos dos majus em
fuga. Bem se podia abrir uma porta, enquanto não surgem mais...
- Tarde demais - retorquiu o soldado, apontando para a encosta da
colina do acampamento português.
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Aischa olhou para a sua esquerda e os seus olhos dilataram-se: os
homens de Ibn Errik vinham em ajuda dos seus aliados. E foi ali, junto ao
almocávar, o cemitério islâmico onde estava sepultada a sua mãe, que deram o
golpe de misericórdia naquele punhado de fugitivos moçárabes.

Durante o mês de Julho, os cruzados construíram trabucos e uma torre
de assédio. As hostilidades abriram-se a 3 de Agosto. Aqui, o ataque sob a
perspetiva

do

cruzado

Konrad

e

de

seu

irmão

Johann:

Para melhor se protegerem, os cruzados haviam construído paliçadas à
volta das fundas baleares. As suas vestes acolchoadas, chamadas gibões, não
resistiriam a um tiro certeiro de besta, que poderia mesmo perfurar o lorigão de
Konrad. A besta era bem mais eficaz do que o arco. Apesar de a sua cadência
de tiro ser lenta, pois demorava a carregar, os projéteis atingiam distâncias
mais longas e tinham muito maior poder de penetração.
(...)
Os mouros pareciam incansáveis, apesar de se encontrarem sob o
ataque dos pedregulhos. As suas setas espetavam-se nas paliçadas e uma ou
outra encontrava mesmo o seu caminho por cima destas, provocando baixas
entre os cruzados.
- Esperemos que os ingleses alcancem depressa as muralhas com a
sua torre - disse Hadwig. - Que saltem lá para dentro e acabem com o diabo
dos besteiros!
- Pois ainda não há sinal deles por sobre o adarve - retorquiu Konrad.
Preparavam-se para lançar mais um pedregulho, quando ouviram os
gritos dos seus companheiros que operavam outro dos cinco trabucos.
Depressa descobriram o motivo de tal arraial: a paliçada deles ardia!
- Mas que raio… - começou Gunther, quando um dos homens gritou:
- Os mouros disparam setas incendiárias!
- Abrigai-vos! - berrou Konrad, ao ver várias dessas setas virem na sua
direção.
Todos se baixaram. A maioria dos projéteis espetou-se na paliçada,
mas um deles atingiu o trabuco, pegando-lhe o fogo.
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-

Dão-nos

cabo

dos

engenhos

-

lamentou

Johann.

Depois do trabalho que tinha dado a construí-los, a ideia de os ver
consumirem-se anulou o medo de se exporem.
- Água, depressa!
Muitos dirigiram-se com os seus cantis ao rio, outros prontificaram-se a
ir buscar recipientes maiores ao acampamento. Porém, ao deixarem os seus
abrigos, ficavam, mais do que nunca, à mercê das setas mouras. E os fogos
consumiam-lhes as fundas baleares num abrir e fechar de olhos.
- Fujamos! - gritou Konrad.
Os mouros cada vez disparavam mais, animados pelo êxito e livres do
arremesso dos pedregulhos. Apesar do seu pesado lorigão, Konrad era dos
mais rápidos, na fuga. Muitos companheiros caíam mortos à sua volta,
enquanto as setas zuniam por sobre a sua cabeça. Reparou que Johann ia
ficando para trás, gritou-lhe:
- Mais depressa! Mexe-te!
Mas o irmão estava no fim das suas forças. Konrad cerrou os dentes e
deu meia volta, quando uma seta lhe atingiu o elmo de raspão. Atordoado,
tropeçou num dos corpos inanimados e estatelou-se ao comprido. Rodeado
pelos gritos dos feridos e moribundos, sentiu-se desesperar e, incapaz de se
levantar, tapou a cabeça, na esperança de que aquele inferno passasse
depressa.
Ouviu, porém, Johann a chamar por ele e arranjou coragem para erguer
o olhar. O rapaz tentava alcançá-lo, tropeçando nos cadáveres. Konrad
levantou-se, conseguiu chegar a ele, agarrou-o pela mão e arrastou-o consigo.
Quando chegaram ao acampamento, os seus pulmões queimavam,
fazendo-os lutar por cada lufada de ar. Mas estavam vivos.

Os cruzados decidiram mudar de tática, construindo minas, a fim de
alcançarem os fundamentos das muralhas. Mas os mouros logravam destruílas, cavando contraminas. As vítimas aumentavam e foram organizados
cemitérios perto dos acampamentos. Ingleses e franceses no lado ocidental,
flamengos e alemães no oriental. D. Afonso Henriques mandou construir
capelas para que se rezasse pelas almas dos mortos, capelas que dariam
origem à Igreja dos Mártires e ao Mosteiro de São Vicente de Fora.
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Entretanto, já se passava fome na cidade:

Aischa não conseguia adormecer. Esperou que as outras mulheres se
deitassem para se escapulir para o jardim. Chegada ao repuxo, que, nestes
tempos, não era posto a funcionar, sentou-se no chão, encostada à fonte de
pedra, e deixou correr as lágrimas.
Este dia de início de Setembro tinha sido um dos mais difíceis, desde
que o cerco começara. Não que os cruzados tivessem levado a cabo algum
ataque mais forte, mas Abdalá morrera, sem parar de balbuciar que o fim do
mundo estava próximo.
(...)
Abdalá morrera na certeza de que se reencontraria com o seu pai, no
Paraíso de Alá, onde reviveria o esplendor do califado de al-Andalus. Mas
Aischa arrepiava-se, ao pensar que o cadáver seria devorado pelo fogo, sem
lhe fazerem o funeral. Esta era, no entanto, a melhor solução, pois o almocávar
estava inalcançável.
Nem todos os cadáveres, porém, tinham tal destino. Morria tanta gente,
que era impossível queimá-los todos e havia, além disso, o medo de incêndios.
Assim se iam os corpos empilhando pelas ruas, lançando o seu odor pestilento.
Doenças iam-se espalhando, o número de feridos em combate aumentava de
dia para dia e houvera necessidade de improvisar um hospital na mesquita
aljama. Agora, havia quem dissesse que seria melhor levar para lá também os
cadáveres. Mas quem se prontificaria, depois, a ir tratar dos doentes?
Também Aischa e a sua família se arriscavam a morrer de fome. As
refeições eram cada vez mais parcas. O pai dela possuía burros de carga e
dois cavalos, mas nenhuns animais de criação. Sempre comprara a carne de
cabrito, a mais apreciada entre os mouros, aos aldeões das redondezas.
Muitos desses pastores haviam procurado proteção entre as muralhas,
trazendo alguns animais, mas já quase não havia nenhum. Também as
galinhas desapareceriam antes de começar o Inverno e os pescadores não
podiam sair para deitarem as suas redes ao rio.
Ainda se poderiam alimentar dos burros ou dos cavalos, em último caso
de cães e gatos. Já havia quem o fizesse e o estômago de Aischa revoltava-se
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perante tal pensamento. Felizmente, eles ainda tinham alguns grãos de trigo,
frutos secos e azeite na cave, mas eram racionados, o que não causava
apenas problemas na alimentação. Os candis que antigamente se encontravam
por toda a casa em nichos nas paredes, iluminando os quartos, corredores e
até o jardim, limitavam-se agora às divisões onde estivessem pessoas.
Os dias iam ficando mais pequenos, a escuridão, a tristeza e a
pestilência apoderavam-se de Lušbūna, outrora, a cidade-luz.
Aischa chorou até não ter mais lágrimas. Se não fosse tão tarde, iria
buscar o seu alaúde e cantaria a melancolia que lhe atormentava a alma.
Assim, fechou os olhos e começou a compor, no seu pensamento, uma cantiga
sobre a Lušbūna que desaparecia: a multidão a regatear preços no suq, à
sombra das coberturas de pano ou das esteiras de esparto, que se estendiam
entre as casas, protegendo as ruelas do sol abrasador; o aroma da canela e
dos cominhos, vindos de outras terras do Islão, através do Mar Mediterrâneo; o
peixe prateado nos cestos dos pescadores; as lojas dos prateiros e dos
ourives, das sedas e brocados, junto à bâb al-hammā [Porta de Alfama]…
Viu-se no meio da loja movimentada do pai, que lhe dizia:
- Precisas de tecidos? Escolhe o que quiseres, minha filha!
A frescura das sedas deslizava-lhe por entre os dedos…
Um sopro de vento fez-lhe chegar um odor pestilento às narinas, um
gemido de dor fez-se ouvir ao longe, trazendo-a de volta à realidade, ao seu
canto escuro. «Lušbūna nunca mais será a mesma», pensou, «e eu não
tornarei a ser feliz. Mais vale morrer antes que os cruzados tomem a cidade e
comecem a saquear, a matar os homens, a violar as mulheres»…

Por seu lado, o cruzado Konrad vê-se em apuros numa mina, que os
mouros intercetaram com uma contramina:

Deu meia-volta. As velas, ao longo da mina, que ainda não se tinham
apagado com a deslocação do ar, chegavam para ver o vulto do inimigo de
espada em punho, envergando uma loriga e segurando um escudo redondo na
mão esquerda. Konrad lançou-se a ele com um grito de raiva, segurando a
espada com ambas as mãos, tentando atingi-lo na cabeça. O mouro levantou o
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escudo, contra o qual bateu a arma de Konrad. E, assim que pôde, respondeu
ao ataque, manejando a sua espada.
Konrad defendia-se como podia, em clara situação desvantajosa, por
não envergar loriga. Não aguentaria muito tempo. Deu-se entretanto conta de
que se formara um grande espaço entre ele e os que fugiam à sua frente.
Assim que a luta o permitiu, tornou a virar-se e correu o mais que podia.
Quanto faltaria até chegar ao fim do túnel? Tinha perdido qualquer noção de
espaço. E, quando se aproximou dos seus companheiros em fuga, mais lentos,
teve de se lançar mais uma vez à luta, pois o mouro vinha atrás dele.
Konrad sabia que dificilmente lhe poderia causar ferimentos letais, já
que o outro estava mais bem armado do que ele. As forças começaram a faltarlhe, mas entretanto os seus companheiros tinham-se tornado a distanciar,
dando-lhe espaço para a fuga.
Desta vez, porém, revelava-se-lhe difícil arranjar uma oportunidade para
virar costas à luta. Arriscou um ataque, descurando a própria defesa. Deu
certo: o mouro teve de cobrir a cabeça com o escudo e Konrad aproveitou para
lhe virar as costas. Mas não foi suficientemente rápido. Rodava ainda o corpo,
quando o outro lhe desferiu um golpe de espada no braço.
A dor lancinante fez com que as pernas de Konrad fraquejassem. Mas,
se ali caísse, era o seu fim. O desespero deu-lhe forças que ele não imaginava
ter e viu-se a correr a toda a velocidade.
O sangue escorria-lhe do braço e a dor roubava-lhe o discernimento.
Não fazia ideia se o mouro ainda o seguia, nem se já estava perto dos seus
companheiros. Ficou tonto, sentia-se desmaiar. Já não corria, cambaleava de
encontro às paredes da mina… Até que caiu ao chão.

Nesse dia, dá-se o episódio de Martim Moniz, celebrado, pelos
portugueses, como o maior herói do cerco.

Julião e Tomé vinham agitados, clamando que naquele dia tinha morrido
um herói! Contaram uma história curiosa sobre um grupo de portugueses que,
ao notarem que os mouros tentavam fazer uma surtida pela porta da alcáçova,
os atacaram. Ao verem-se descobertos, os muçulmanos logo regressaram ao
seu refúgio. E preparavam-se para fechar a porta, quando um cavaleiro
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português, de nome Martim Moniz, não se conformando com o desfecho da
refrega, se precipitou sozinho para o meio dos infiéis. Ao mesmo tempo que
lutava com uma horda deles, assim contavam Julião e Tomé, atravessou-se na
porta, impedindo que esta se fechasse e permitindo que alguns dos seus
companheiros entrassem na alcáçova.
Acabou por morrer esmagado. Julião e Tomé juravam que o seu
sacrifício servia de exemplo a todos os guerreiros, convencidos de que, durante
todo o cerco, ainda não houvera um herói como Martim Moniz!
A Konrad, que naquele dia também enfrentara perigos, salvando vários
companheiros da morte certa, não lhe apetecia continuar a ouvir os elogios
com que os dois portugueses enchiam o tal cavaleiro. Sentindo-se com forças,
depois de matar a fome, levantou-se, lançou a sua capa pelos ombros e, com o
punhal enfiado no cinto, caminhou até à margem do rio.

Na verdade, os cruzados achavam que os portugueses pouco
contribuíam para o cerco, o que, no fim, quando a cidade já estava
praticamente rendida, causou alguns problemas a D. Afonso Henriques.
O ponto de viragem acabou por acontecer já em meados de Outubro,
quando os cruzados alemães e flamengos alcançaram os fundamentos das
muralhas do lado oriental, através de um túnel que os muçulmanos não
lograram destruir.

Junto com Arnulf de Aarschot e Christian de Gistell, Afonso e os seus
barões posicionaram-se no cimo da colina oriental, de maneira a poderem
observar os acontecimentos que decorreriam na zona do arrabalde, entre as
portas al-maqbara [Porta do cemitério] e al-hammā [Porta de Alfama].
Os ingleses e franceses já tinham começado o seu ataque no lado
ocidental, fazendo com que os mouros concentrassem aí forças, e os cruzados
flamengos e alemães esperavam que o fogo, por baixo dos fundamentos ocos
da muralha, tivesse o efeito desejado.
Todos observavam suspensos as muralhas que se erguiam no cimo do
morro, por detrás do arrabalde... Até que estas, debaixo de um grande
estrondo, ruíram, abrindo uma brecha de uns quinze passos de largura.
Lançando os seus berros de guerreiros, os cruzados precipitaram-se colina
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acima. Só quando a nuvem de pó e terra, provocada pelo ruir dos muros, se
começou a dissipar, é que o rei e os seus acompanhantes puderam seguir as
lutas sangrentas que se travavam.
A esperança depressa se desvaneceu. O estrondo da queda das
muralhas tinha feito ruir muitas das casas de taipa do arrabalde vazio e, por
entre as vielas estreitas, os destroços dificultavam o escalar do cerro. Os
mouros, apesar de terem que defender a brecha da muralha, encontravam-se
na posição mais alta e lograram, mais uma vez, pôr os cruzados em fuga.
- Outro combate perdido - murmurou Afonso entre dentes. Mas, sentindo
a frustração à sua volta, disse alto: - Este ataque serviu para enfraquecer ainda
mais o inimigo. Que há de vergar os joelhos! Todos sabemos que os mouros
receiam a vinda do Inverno.
- Mais do que nós? - retorquiu Arnulf de Aarschot.
Depois de ter obtido a tradução destas palavras, o rei replicou, antes de
lhe virar as costas:
- Em vez de me lançardes olhares descontentes e palavras pessimistas,
devíeis rezar para que eu tenha razão.

Os mouros conseguiram tapar a brecha nas muralhas com uma paliçada
de madeira. Seria por falta de preces que os acontecimentos continuavam a
correr em desfavor do monarca português?
A 19 de Outubro, a tão esperada torre de assédio ficou finalmente
pronta. Coberta de peles húmidas, foi deslocada à volta da torre albarrã, na
ponta sudoeste de Lisboa. O seu objetivo era novamente o adarve por sobre o
pequeno postigo que dava acesso à praia.
Os atiradores de arco ingleses, no alto do engenho, apoiados pelos seus
companheiros das naus, conseguiram uma primeira vitória: os mouros
posicionados na torre albarrã precipitaram-se por sobre o passadiço
muralhado, refugiando-se na cidade.
Não obstante, a torre dos ingleses deslocava-se a passo de caracol, por
sobre a areia. Talvez por isso os mouros tenham arriscado um ataque através
do postigo. Saíram para a praia e caíram em cima dos cruzados, dando início a
uma das lutas mais ferozes do cerco. Misturada com o sangue, a areia
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transformava-se numa massa vermelha e pegajosa, envolvendo os cadáveres,
sobre os quais os combatentes tropeçavam.
Passado o primeiro momento de surpresa, os cruzados ganharam
vantagem e forçaram os mouros a recuar. Destes, os que conseguiram
alcançar o interior das muralhas, logo trancaram o postigo, deixando os seus
companheiros à mercê dos cristãos, que, atacados pela febre da chacina, só
descansaram quando já não havia um único mouro vivo.
Só dois dias mais tarde, a 21 de Outubro, a torre móvel alcançou as
muralhas.
- Os soldados preparam-se para lançar a ponte que ligará o cimo da
torre ao adarve - informou um mensageiro. - A invasão da cidade pode
acontecer a qualquer momento.
Mas logo surgiram perante o rei e os seus barões guerreiros ingleses
aos berros. Falavam todos ao mesmo tempo, gesticulando como doidos.
Afonso exigiu a presença de Hervey de Glanville, que, com a ajuda de um
tradutor, informou que os mouros tinham baixado as suas armas, assim que a
ponte de ligação tocara o cimo dos muros. Solicitavam tréguas. Mas só
negociariam com Ibn Errik!

Descontentes com o facto de os mouros só negociarem com D. Afonso
Henriques, os cruzados iniciaram uma série de motins, que quase deitaram
tudo a perder, quando Lisboa estava já praticamente nas mãos do rei
português.
D. Afonso Henriques negociou a rendição com o alcaide mouro de
Lisboa: não se verteria mais sangue, o que impedia um saque; os habitantes
muçulmanos e judeus deveriam sair da cidade, aquartelando-se fora de muros,
e o alcaide e o seu genro eram autorizados a manter as suas posses. O rei
português adivinhava problemas, pois sabia que os cruzados não prescindiriam
do saque.

Apesar do sucesso desta conversa, Afonso regressou ao acampamento
preocupado. Receava a reação dos cruzados, assim que soubessem que ele
não satisfaria algumas das suas exigências. Os ânimos tinham estado
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exaltados nas últimas horas e começava-se novamente a falar no tesouro, que
estaria enterrado na cidade.
A reação não se fez esperar. Alemães e flamengos insistiam em que os
portugueses pouco tinham contribuído para a vitória, o que, no seu entender,
não dava ao rei o direito de negociar sozinho com os mouros, roubando-lhes
aquilo que lhes prometera. Muitos deles entraram nessa noite em Lisboa e
espalharam o horror, saqueando, matando e violando.
Afonso fervia na sua fúria. Ainda mais, quando soube que aqueles que
não davam largas aos seus instintos mais ferozes tinham o desplante de
pretender atacar o acampamento português! Mandou chamar Arnulf de
Aarschot e Christian de Gistell, que surgiram acompanhados de um prelado
flamengo.

Vendo-se numa situação crítica, D. Afonso Henriques optou por uma
solução radical, lançando um ultimato aos cruzados, dando o tudo por tudo.

Estabeleceu-se

um

silêncio

perplexo.

Afonso

respirou

fundo,

controlando a sua fúria. Urgia pôr fim àquela situação que ameaçava a vitória.
Um ataque dos cruzados ao acampamento português seria o início de uma
catástrofe, as hostes cristãs envolver-se-iam em lutas sangrentas, das quais só
sairia um vencedor: a mourama!
O rei só viu um caminho para sair do impasse, um caminho deveras
arriscado:
- Se não fordes capazes de acabar com os motins, partirei, ainda antes
do nascer do sol, com todo o meu exército, abandonando-vos à vossa sorte.
Que eu prefiro prescindir de Lisboa, a quebrar os acordos firmados com o
alcaide!
Depois da tradução, Christian e Arnulf fixaram-no assombrados. O
semblante de Afonso mantinha-se impassível, fazendo-os acreditar que
renunciaria realmente a Lisboa, caso não pudesse manter a palavra dada. Na
verdade, Afonso perguntava-se se teria ido longe demais.

Os cruzados aceitam, por fim, subjugar-se ao monarca português.
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Aos estrangeiros assomava-se arriscado ficarem entregues a si próprios
perante os mouros, que lhes poderiam tornar a fechar as portas da cidade,
forçando-os a partir para a Terra Santa de mãos a abanar. E os que haviam
decidido ficar em Portugal sonhavam com os senhorios que o monarca lhes
prometera.
Todos os cruzados juraram, no dia seguinte, 23 de Outubro, fidelidade a
D. Afonso Henriques e aceitaram o acordo que ele havia estabelecido com o
alcaide. Porém, a devastação que muitos deles haviam provocado na noite
anterior já ninguém podia emendar. Inúmeros moçárabes, até o seu bispo,
pereceram às espadas dos cruzados em fúria. Assim mataram eles os seus
irmãos de fé, que tinham vivido em paz sob a regência dos muçulmanos.
Um tesouro não foi encontrado.

A população moura foi expulsa das suas casas e obrigada a entregar
todos

os

seus

haveres

aos

conquistadores

cristãos.

Esta era a segunda noite em que ninguém dormia na casa de Aischa.
Haviam passado a anterior aterrorizados, enquanto os cruzados
saqueavam a cidade. Felizmente, não tinham vindo todos, o que poupou
algumas casas à loucura. Uns quantos ainda tentaram arrombar a porta de
Malik Ibn Danaf, mas, nessa altura, já a milícia punha fim à matança,
permitindo que Aischa e os seus ficassem pelo susto. O que os levava a
pensar que a sua família, por alguma razão, se encontrava sob a proteção
especial de Alá, pois fora uma das poucas que sobrevivera completa ao cerco.
Nesta noite, de 23 para 24 de Outubro, reuniam todos os seus
pertences para que o mercador e os seus dois filhos os fossem depositar aos
pés dos novos senhores de Lušbūna. Como ficara acordado entre o rei
português e o alcaide, um contingente de trezentos cristãos ocuparia
pacificamente a al-qasbâ [alcáçova], logo pela manhã, a fim de confiscar todos
os haveres dos mouros e dos judeus. A cidade seria em seguida inspecionada
e, se algo mais fosse encontrado, sem ter sido entregue ou declarado, o dono
da casa onde fosse feito o achado pagaria com a vida.
(...)
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De tarde, vieram quatro cristãos armados inspecionar a casa. A família
e a criadagem estavam reunidas no jardim e, apesar de as vestes das
mulheres serem de linho grosseiro e de os véus só lhes deixarem ver os olhos,
os soldados miraram-nas cheios de cobiça.
(...)
Antes de mandarem a família embora, informaram que os cristãos
pertencentes à criadagem eram livres de ficarem na cidade. A maioria, no
entanto, não tencionava desligar-se da família do mercador. Sem posses,
receavam ficar entregues à sua sorte. Eram moçárabes e os portugueses,
vindos do norte, olhavam-nos com desconfiança. Além disso, sabiam que o seu
patrão receberia a ajuda do irmão rico de Batalyaws [Badajoz].
Aischa sentia-se capaz de matar os quatro estranhos, que olhavam
trocistas para aquela que fora uma das famílias mais ricas de Lušbūna e que
agora se afastava, depauperada e de cabeça baixa. Nem sequer podiam levar
o seu único burro de carga que sobrevivera ao cerco, transportavam eles
próprios a escassa roupa e algumas peças de louça barata, com que tinham
sido autorizados a ficar.
Malik Ibn Danaf e os seus juntaram-se aos outros, judeus incluídos, que
se dirigiam com as suas trouxas às portas ocidentais de Lušbūna. Mas,
enquanto os judeus saíam pela bâb al-hadîd, a Porta do Ferro, a fim de ocupar
o seu bairro a sudoeste da cidade que haviam deixado no início do cerco, os
muçulmanos dirigiam-se à bâb al-khawkha [Porta da Alfofa], na intenção de se
aquartelarem nas casas vazias do bairro de Alcamim, pois grande parte dos
seus habitantes havia perecido. Muitos mouros tencionavam partir, mas, para a
maioria, as perspetivas noutro lado não seriam melhores do que as que ali
teriam.

A 25 de Outubro, Afonso tomou posse de Lisboa, já a população moura
havia entregue os seus haveres e as suas casas aos cristãos. No cimo da torre
de menagem, o rei mandou içar o estandarte com os escudetes azuis em forma
de cruz e ainda erigir uma grande cruz de madeira. Descido aos jardins da
alcáçova, dirigiu-se à porta onde Martim Moniz tinha morrido entalado e
ordenou que se gravasse, naquele lanço de muro, o nome e o retrato do herói.
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Junto à mesquita aljama, anunciou a conversão desta em Sé catedral.
A 1 de Novembro, dia de Todos os Santos, D. João Peculiar presidiria à sua
solene purificação. E, para bispo da nova diocese, Afonso nomeou o prelado
inglês Gilbert de Hastings, que agradeceu, emocionado.
Aos cruzados ali reunidos, o rei comunicou ainda os seus planos de
extensão das duas capelas construídas junto aos cemitérios. No oriental, onde
estavam enterrados os alemães e flamengos, mandaria construir um mosteiro,
que se chamaria de São Vicente e para onde seriam trasladados os restos
mortais do santo. A capela junto ao outro cemitério, a ocidente da cidade, onde
repousavam os corpos dos ingleses e franceses, seria transformada numa
igreja, que se chamaria dos Mártires.
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D. Sancho I

À altura do seu nascimento, D. Sancho I não estava destinado a ser o
segundo rei de Portugal. A prová-lo, está o facto de ter sido batizado com o
nome de Martinho, por ter nascido a 11 de Novembro. Passado algum tempo
(de seis meses a um ano), mudaram-lhe o nome para Sancho.
Porquê uma história tão atribulada no que diz respeito ao sucessor de D.
Afonso Henriques?
No dia de São Martinho de 1154, nasceu, não o primogénito, mas o
segundo filho (legítimo) do monarca português. O primogénito, que se chamava
Henrique e que, na altura, tinha já sete anos, era quem estava destinado a ser
o segundo rei de Portugal. Note-se que D. Afonso Henriques lhe deu o nome
de seu pai. E o facto de ter dado o nome de Martinho ao menino nascido
naquele dia indica que talvez o destinasse à carreira eclesiástica. Se Martinho
não era nome para rei, seria adequado para um clérigo.

- Graças a Deus - repetiu o prelado. - E nascer assim, no dia de São
Martinho... Tenho para mim que é um sinal dos Céus.
- Pela minha saúde, senhor prior - replicou a aia, benzendo-se, - tiraisme as palavras da boca. Jesus! Até parece que Deus nos quer dizer alguma
coisa!
Todos se quedaram pensativos. Foi D. Teotónio quem quebrou o
silêncio:
- Será que Deus destinou a este príncipe uma carreira eclesiástica?
Afonso comentou:
- Ao futuro rei convinha ter um irmão clérigo, que talvez venha a ser
arcebispo…
- E o nome, D. Afonso?
O soberano não respondeu logo e Elvira atreveu-se:
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- Bem se podia chamar Martinho…
D. Teotónio olhou-a intrigado, estranhando aquela impulsividade numa
dama normalmente tão introvertida. Mas a aia Josefa, de olhar iluminado,
dirigiu-se ao prior, as mãos juntas como numa prece:
- Quem sabe, seja isso que Deus nos tenta dizer, senhor prior: o
principezinho deverá seguir uma vida na Igreja e deve levar o nome do santo!
- É realmente uma inspiração curiosa - admitiu D. Teotónio. - Mas não
esqueçamos que se trata de um infante. Martinho é um nome sem tradição nas
casas reais hispânicas. E, enfim... Nunca se sabe se ele, numa qualquer
eventualidade, ainda tenha de subir ao trono...
- Para a vida eclesiástica - interrompeu-o Afonso, enervado com o
comentário, - o nome seria adequado. E, fazendo a vontade a Deus, melhor
contribuiremos para a recuperação da rainha.
Josefa tornou a benzer-se e o rei anunciou:
- Pois que se chame Martinho!

No ano seguinte, porém, talvez no Verão, dá-se uma reviravolta: o
infante D. Henrique morre, com apenas oito anos de idade. Apesar de a
mortalidade infantil ser alta, naquela altura, sou de opinião de que D. Afonso
Henriques

terá

sofrido

um

grande

golpe.

Afonso engoliu em seco.
- Morreu alguém, não é verdade? Mas quem, D. Teotónio, quem?
O prelado soluçou, por entre um rio de lágrimas:
- Ninguém conseguiu fazer nada pelo infante... Nada... Adoeceu tão de
repente...
- O infante?
Era verdade que crianças morriam facilmente. Mas, até agora, Afonso
havia sido poupado a um destino desses. Logo pensou no mais novo, nascido
há apenas seis meses:
- Martinho… Valha-me Deus! Martinho morreu?
O prior levou um lenço aos olhos. Soluçava tanto, que quase não
conseguia falar:
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- O infante D. Martinho? Não. O irmão... O irmão é que morreu...
Coitadinho...
Afonso abriu muito os olhos. De repente, tudo aquilo lhe parecia irreal.
Devia ser um pesadelo! A respirar pesadamente, olhou à sua volta, como que a
procurar a saída do inferno.

Devemos considerar que, além de perder um filho, D. Afonso Henriques
viu destruído o seu sonho de o seu sucessor ter o nome do pai. Além disso, ele
próprio já não era muito novo. Ia a caminho dos cinquenta, a esperança de vida
não era longa (ninguém podia adivinhar que ele passaria os setenta) e, de
repente, o seu sucessor não passava de uma criança de colo.
E havia a questão do nome. Porque foi Sancho o nome escolhido? No
romance, eu dou a minha versão:

Nesta fase de tristeza e desolação, em que Mafalda, no seu quarto
escuro, se mantinha longe dele, perguntava-se inúmeras vezes: tinha valido a
pena casar com ela?
Não entendia porque é que Deus o martirizava tanto. Procurava
frequentemente o prior, que não perdia uma ocasião de lhe lembrar que o
infante devia ter um nome mais apropriado. Mas Afonso, depois de se ver
obrigado a desistir do sonho de que o seu sucessor levasse o nome de seu pai,
não tinha cabeça para o assunto.
Um dia, deu consigo a pensar no avô, que nunca conhecera e a quem o
herdeiro, já homem feito, lhe morrera em combate. Como se teria sentido o
imperador, que, na altura, era bem mais velho do que ele próprio? Falecera
apenas um ano depois do filho, na incerteza do que aconteceria aos vários
reinos que ele unira, à custa de tantas lutas e de tanto sangue.
De repente, Afonso sentiu que devia dar o nome do herdeiro do avô ao
filho: Sancho! Era, acima de tudo, um nome cheio de tradição nas casas reais
hispânicas. A partir daquele dia, deixou de existir o infante D. Martinho, o
príncipe herdeiro de Portugal chamava-se D. Sancho!
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Tratado de Sahagún

A segunda metade da vida de D. Afonso Henriques é muito menos
conhecida do que a primeira. Toda a gente já ouviu falar da Batalha de São
Mamede, da Batalha de Ourique, da Conferência/Tratado de Zamora e das
conquistas de Santarém e de Lisboa. Tem-se, muitas vezes, a impressão de
que a vida do nosso primeiro rei acaba aqui.
Na verdade, depois da conquista de Lisboa, em 1147, a vida de D.
Afonso Henriques conta algumas infelicidades, como o desastre de Badajoz,
que podia ter acabado com a independência de Portugal. Há, no entanto, um
outro acontecimento anterior, bem menos conhecido, que fez perigar o reino: o
Tratado de Sahagún, assinado a 23 de Maio de 1158 pelos reis de Leão e
Castela.
O primo de D. Afonso Henriques e seu grande rival, o imperador D.
Afonso VII, faleceu em Agosto de 1157 (o monarca português viveria ainda
cerca de trinta anos). A sua herança foi dividida pelos dois filhos: o mais velho
tornou-se no rei D. Sancho III de Castela e o outro em D. Fernando II de Leão.
D. Afonso Henriques ter-se-á perguntado como lidar com a nova
situação. O primo não contestara a independência de Portugal. Mas iriam os
filhos seguir-lhe o exemplo?
Não seguiram! Convenhamos que seria de esperar. Dois jovens, que se
vêm senhores de quase toda a Península Ibérica, haveriam de mandar a
política do papá às urtigas e perguntar-se se não lhes seria possível apoderarse de Portugal. Aqui, a cena em que D. Afonso Henriques comenta o conteúdo
do Tratado de Sahagún:

- É verdade. A birra entre os maninhos foi sol de pouca dura. Prometemse ajuda e combinaram que os respetivos reinos fossem transmitidos aos
herdeiros do irmão, caso algum deles morra sem filhos. Até aqui, tudo bem. O
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pior, meus senhores, é que se permitiram deliberar sobre Portugal, sem nos
terem tidos nem achados! Em primeiro lugar, afirmam que eu, Afonso
Henriques, à frente deste reino há quase trinta anos, eu, que tomei Santarém e
Lisboa aos infiéis, não tenho o direito de continuar a conquistar territórios
muçulmanos!

- Mas que desaforo - lançou Gonçalo Mendes.
- Como se eu não existisse - prosseguiu Afonso, - trataram de dividir os
territórios da mourama entre eles, definindo as áreas que cabe a cada um
conquistar, incluindo as cidades do Gharb: Alcácer do Sal, Évora, Beja e Silves!
- Quem eles pensam que são? - bradou Fernando.
- O pior ainda aí vem - prosseguiu o rei. - Decidiram, se puderem,
repartir o reino de Portugal entre si!
Os três olhavam o soberano perplexos. O alferes-mor acabou por dizer:
- Mal poderemos resistir a um ataque conjunto das forças leonesas e
castelhanas.

A situação era gravíssima:

Em Coimbra, vivia-se em permanente estado de alerta, naquele Verão
de 1158. Afonso reunia-se frequentemente com os seus chefes militares, a fim
de discutir as informações que as patrulhas enviavam. Também D. Gualdim
Pais veio à corte, mantendo-se em contacto com os Templários de Longroiva,
Penarroias e Mogadouro, que, além das regiões de fronteira, vigiavam os
movimentos dos senhores de Bragança. Afinal, Mendo de Bragança era o
alferes-mor d’el-rei D. Fernando II de Leão.
O mês de Agosto chegou ao fim sem vestígios de perigo, apesar de os
Templários se darem conta de movimentos da parte dos leoneses nas
imediações da tenência de Bragança. Tratava-se, porém, de assuntos internos:
o monarca leonês via-se a braços com revoltas urbanas no concelho de
Zamora. E não havia o mínimo sinal do irmão, D. Sancho III de Castela.
Em vez de se acalmar, contudo, Afonso desconfiava de notícias destas.
Estava convencido de que os irmãos acabariam por atacar de surpresa,
quando já ninguém contasse com a sua ofensiva. Além disso, se Fernando de
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Leão andava com os seus soldados pelo concelho de Zamora, bem poderia
aproveitar a oportunidade para penetrar em solo português, com Mendo de
Bragança a seu lado. Havia que intimidar o jovem soberano, enquanto o irmão
se mantivesse longe, enviando hostes portuguesas a apoiar as revoltas de
Zamora. Com sorte, aquela cidade ainda haveria de cair nas suas mãos!

Ninguém, em Portugal, sabia que D. Sancho III de Castela, de apenas
25 anos, adoecera gravemente, falecendo ainda nesse mês de Agosto. Assim
se acabou por dissolver, de maneira inesperada, um perigo sério. D. Sancho III
deixou um herdeiro de apenas três anos, pelo que se iniciaram tempos
conturbados em Castela. E, sem o apoio do irmão, D. Fernando de Leão
acabaria por se aproximar do monarca português.
Embora ameaçador no seu conteúdo, o Tratado de Sahagún tornou-se,
assim, obsoleto, em pouco tempo. É caso para dizer que Portugal é, de vez em
quando, bafejado pela sorte!

85

A Vida do Conquistador
Cristina Torrão
© Copyright 2012

Tratado de Celanova

Entregue a uma criança de três anos, o reino de Castela afogou-se em
convulsões internas e D. Fernando II de Leão optou por se aproximar do
monarca português. Os dois encontraram-se em Celanova, na Galiza, no
Outono de 1160, a fim de assinarem um Tratado, que resolveria, igualmente,
questões antigas, como a fronteira entre Portugal e Leão nos territórios ainda
por conquistar, a sul do Tejo.

- Exijo que anuleis o tratado de Sahagún!
- Esse tratado morreu junto com o meu irmão – assegurou D. Fernando.
- Definamos, então, os territórios mouros que cabem a cada um dos
nossos reinos!
O monarca leonês revirou a ponta do bigode:
- Para isso, tereis de me restituir a cidade de Tui.
Afonso respirou fundo:
- De acordo.
Os dois soberanos estavam reunidos na cidade galega de Celanova,
naquele fim de ano de 1160. O português comprometia-se a respeitar as
fronteiras a norte, o leonês a oeste. E estabeleceriam, enfim, a divisão das
terras a conquistar aos infiéis, reconhecendo os direitos de Portugal nesta
matéria.

Como já acordado em Zamora, estabeleceu-se usar o rio Guadiana
como fronteira, embora alguns historiadores calculem que D. Afonso Henriques
terá tentado garantir a cidade de Badajoz para si.

Depois de uma curta reflexão, Afonso ousou propor:
- Gostaria de abrir uma exceção com Badajoz.
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O outro monarca olhou-o espantado:
- A que propósito?
- Como capital de um grande reino taifa que incluía Lisboa, Alcácer do
Sal e Évora, Badajoz, apesar de situada na margem esquerda do Guadiana,
sempre fez parte do al-Gharb. Lisboa e Alcácer do Sal já me pertencem, Évora
encontra-se na minha zona de influência. Sinto-me, por isso, no direito de
considerar também Badajoz uma possível conquista minha.

D. Fernando II de Leão foi, porém, inflexível e, embora D. Afonso
Henriques acabasse por concordar prescindir de Badajoz, tentou conquistá-la,
nove anos mais tarde, o que aliás lhe saiu bem caro.
Um outro ponto estabelecido em Celanova foi o casamento de D.
Fernando II de Leão com a filha mais velha do monarca português, a infanta D.
Urraca. Esta união era polémica por dois motivos: primeiro, o parentesco entre
os noivos era muito próximo; segundo, o sucessor de D. Fernando II poderia,
como neto de D. Afonso Henriques, reclamar, para si, o trono português, em
caso de problemas na sucessão.
Não se sabe de quem foi a iniciativa de propor este casamento e eu
optei por dá-la a D. Afonso Henriques. Ele não veria grande perigo no facto de
o futuro monarca leonês ser seu neto, pois, à data de assinatura deste Tratado,
o rei português tinha quatro filhos varões: dois legítimos (os infantes D. Sancho
e D. João, que faleceria ainda criança) e dois ilegítimos, filhos de D. Châmoa
Gomes. Estes eram já valorosos guerreiros e D. Afonso Henriques não poria a
hipótese de haver uma crise de sucessão em Portugal.

Os pormenores foram acertados, os escribas passaram-nos para o
pergaminho e, quando Fernando II já dava a reunião por terminada, Afonso
afirmou:
- Gostaria de selar este acordo com uma promessa de matrimónio.
- Uma promessa de matrimónio? – ecoou o rei leonês, olhando
abismado para os seus conselheiros, que se revelavam não menos surpresos.
- Não preciso de vos dizer que, com vinte e cinco anos, deveríeis cuidar
de que vos nascesse o herdeiro.
- Não me parece que seja assunto que vos diga respeito.
87

A Vida do Conquistador
Cristina Torrão
© Copyright 2012

- Depende. Se eu vos oferecer a mão da minha filha, já me diz respeito.
Depois de mais um momento de espanto, D. Fernando adotou o seu ar
sobranceiro:
- Já alguma das vossas filhas atingiu idade casadoira?
- Urraca, a mais velha, acabou de completar os doze anos, estará apta a
contrair matrimónio daqui a dois.
O monarca leonês pôs-se pensativo, revirando a ponta do bigode, desta
vez, de olhar divertido e negligente. Os cabelos longos e lisos caíam-lhe
impecáveis ao longo do rosto, espalhando-se por sobre os ombros. A certa
altura, considerou:
- Tendes razão: preciso de um herdeiro. Quando penso como o meu
irmão Sancho morreu tão de repente…
Não quis dar uma resposta definitiva sem antes falar a sós com os seus
conselheiros, mas acabou por aceitar. Falou-se ainda no facto de ele e a
infanta portuguesa serem primos em segundo grau, mas, sendo Portugal um
reino sob a proteção da Santa Sé, não seria difícil obter uma dispensa papal.
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Geraldo Sem Pavor

Geraldo Sem Pavor, um cavaleiro vilão originário de Santarém, era o
homem do momento. Como guerreiro de fronteira, habituara-se a fossados
anuais em terras de mouros. Depois de participar na expedição comandada
pelo filho do alcaide de Coimbra, em que Beja tinha sido ocupada e, depois,
abandonada, Geraldo formara o seu próprio bando. Atacava as fortalezas de
noite, penetrando nelas por meio de escadas encostadas às muralhas. Estas
ofensivas não se limitavam à Primavera e ao Verão, Geraldo não hesitava em
dirigi-las nas estações frias, altura, normalmente, reservada a tréguas. E ia
espalhando o terror pelas localidades mouras, somando êxitos nunca vistos, o
que, por seu lado, lhe dava o estatuto de herói junto das comunidades cristãs,
que lhe deram a alcunha de Sem Pavor.
Juntavam-se-lhe cada vez mais homens e Geraldo, não se contentando
com as fortalezas mais pequenas, começou a atacar cidades. Em Outubro de
1165, espantou o reino ao conquistar Évora. Muitos dos barões do norte
começaram mesmo a agourar que o prestígio daquele homem ensombraria o
do próprio rei. Mas Geraldo Sem Pavor provou ser fiel ao monarca, ao
entregar-lhe a sua conquista. Afonso viajou àquela cidade, satisfeito com as
dimensões que o reino tomava. Recompensou Geraldo generosamente e
outorgou foral a Évora, criando uma diocese, para a qual nomeou o respetivo
bispo.
Encorajado pelo apoio d’el-rei, tanto moral como materialmente,
Geraldo começou a apossar-se de cidades que, segundo o tratado de
Celanova, se considerava pertencerem à zona de influência de Leão. Embora a
delimitação dos territórios a norte do Guadiana não fosse muito clara, muita da
nobreza lusa receava a reação do monarca leonês, perante a conquista de
Trujillo, Cáceres e Montanchéz.
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Não se conhece a verdadeira origem de Geraldo Sem Pavor e eu segui
a hipótese dada pelo Prof. Mattoso, na sua biografia de D. Afonso Henriques
(Temas e Debates 2007), porquanto o historiador sublinha tratar-se de uma
mera hipótese: Pode-se imaginar, por exemplo, que Geraldo fosse um dos
cavaleiros vilãos de Santarém (pág. 298).

As façanhas de Geraldo não eram vistas com bons olhos pelos barões
do reino, que achavam que D. Afonso Henriques lhe devia travar as ambições.
Aqui, mais um excerto do romance, em que D. Lourenço Viegas (filho do
falecido D. Egas Moniz) e o alferes-mor D. Pêro Pais conversam com a jovem
infanta D. Teresa:

Pêro Pais da Maia pertencia ao grupo dos descontentes e, já que o
Espadeiro iniciara o assunto, o alferes-mor não se segurou e acabou por
resmungar:
- É uma insensatez, el-rei não pôr fim aos ímpetos de um bando de
foras-de-lei!
- Bem - atreveu-se Teresa a considerar, - Geraldo e o seu bando
acabam por favorecer a coroa portuguesa. Só a conquista de Évora...
- Não justifica tudo - interrompeu-a o alferes-mor. E, depois de uma
hesitação, acrescentou: - Geraldo conquistou agora Juromenha e serve-se
desse castelo como base para atacar Badajoz.
- Badajoz? - admirou-se a infanta. - Uma cidade maior do que Coimbra?
- E que fica a leste do Guadiana - lembrou Pêro Pais. - O assunto foi
tratado com especial destaque em Celanova e D. Afonso prontificou-se a
prescindir da cidade. Além disso, el-rei de Leão conquistou Alcântara, que fica
lá bem perto. É certo que não reagiu às outras conquistas da zona, nem tãopouco tenta recuperar os condados galegos de Toroño e Límia, que D. Afonso
mantém em seu poder. Mas estou convencido de que a coisa mudará de figura,
caso o leonês vir Badajoz em perigo.
- É verdade - concordou Lourenço Viegas. - Há quem receie que D.
Fernando assine um acordo com os próprios almóadas, a fim de melhor
assegurar que Badajoz não caia nas mãos d’el-rei de Portugal.
- Iria ele tão longe? - espantou-se a infanta.
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- Acordos entre reis cristãos e mouros não são nenhuma novidade replicou Pêro Pais, irritado. - Havendo confluência de interesses, nada impede
que se estabeleçam.
- Se D. Fernando e os almóadas se aliarem nesta causa - considerou o
Espadeiro, - sou da opinião dos meus pares do norte: ou D. Afonso põe fim às
façanhas de Geraldo Sem Pavor a leste do Guadiana, ou, pelo menos, desligase dele.

D. Fernando II de Leão, genro de D. Afonso Henriques, estabeleceu, de
facto, um pacto de defesa mútua com o califa de Sevilha, pelo que o rei mouro
de Badajoz passou a gozar da sua proteção.
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O Desastre de Badajoz

Em Maio de 1169, com cerca de 60 anos, D. Afonso Henriques terá
cometido o maior erro da sua vida: foi em auxílio de Geraldo Sem Pavor, que
conseguira entrar na cidade de Badajoz, mas que falhara a ocupação da
alcáçova, onde se refugiara o rei mouro com os seus guerreiros. Seria grande a
vontade do nosso primeiro rei em conquistar esta cidade, pois para lá se dirigiu,
embora tivesse acordado com D. Fernando II de Leão, em Celanova, que a
margem esquerda do Guadiana pertencia à zona de influência leonesa.

Havia três dias que Afonso e o exército português tinham ocupado
Badajoz, mas o rei mouro persistia, barricado na alcáçova. Dificilmente
morreria à sede, pois as fortalezas mouras eram conhecidas pelas suas fontes.
Os víveres, porém, já deveriam ser escassos.
As muralhas de Badajoz, com os seus merlões de remate piramidal,
assentavam em rochas, sobre um cerro sobranceiro ao Guadiana, e estavam
reforçadas pelos habituais torreões quadrados. Além disso, gozavam, tanto a
norte, como a oeste, da proteção do rio. Afonso admirava, por isso, a
habilidade de Geraldo Sem Pavor e do seu bando. O guerreiro vilão havia
expulsado os habitantes mouros e judeus e os seus homens ocuparam as
melhores casas, algumas delas, já vazias, à altura da invasão, pois os
habitantes mais ricos e influentes tinham-se refugiado na alcáçova. Os
moçárabes haviam sido autorizados a ficar e viviam agora lado a lado com os
soldados portugueses.
Senhor de Badajoz, o exército de Afonso não montara acampamento. E,
como o calor de fins de Maio quase não se aguentava, os guerreiros adotaram
o ritmo do bando do Sem Pavor: orgias pela noite fora, em que bebiam e se
divertiam com as rameiras, que ninguém se lembrava de expulsar,
independentemente da sua religião. Dormiam, assim, toda a manhã.
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A indisciplina e a desorganização no exército português são uma das
razões apontadas pelos historiadores para explicar o fracasso de Badajoz. Eu
reforcei este aspeto com uma rivalidade entre D. Fernando Afonso, filho
ilegítimo do rei português, e D. Pêro Pais da Maia, alferes-mor do reino, o que
acabava por dividir o exército em duas fações. Na verdade, os dois eram
meios-irmãos, ambos filhos de D. Châmoa Gomes, o que penso que poderia
ter originado um rancor entre eles. D. Fernando Afonso almejaria ser alferesmor (como acabou por ser) e D. Pêro Pais da Maia nunca teria digerido bem o
facto de D. Afonso Henriques não ter casado com sua mãe. São invenções
minhas, a fim de enriquecer o enredo, mas é curioso verificar que, depois da
aventura de Badajoz, D. Pêro Pais da Maia se incompatibilizou com o nosso
primeiro

rei,

refugiando-se

na

corte

leonesa.

Na sua quarta noite em Badajoz, Afonso foi arrancado da cama, quando
as rixas tomaram dimensões incontroláveis. Acompanhado da sua guarda, o rei
cavalgou pelas ruas da cidade, vendo com os seus próprios olhos como
centenas dos seus soldados, incendiados pela euforia do álcool e misturados
com saltimbancos e outras figuras mais sinistras, se batiam uns com os outros.
Algumas bulhas acabavam em sangue, pois havia sempre quem fosse lesto a
puxar da sua adaga, ou do seu punhal.

D. Fernando II de Leão, que assinara um pacto de defesa mútua com o
califa de Sevilha, e apesar de ser genro de D. Afonso Henriques, acabou por
surgir em auxílio do rei mouro de Badajoz. As tropas leonesas cercaram a
cidade, encurralando os portugueses e libertando os mouros, comunicando
diretamente com a alcáçova.
É difícil encontrar uma resposta para o erro estratégico cometido por D. Afonso
Henriques. Talvez pensasse que os mouros, encurralados na alcáçova, se
rendessem rapidamente. Ou talvez não acreditasse que o genro viesse ajudar
os mouros. Na verdade, os portugueses já tomavam conta de Badajoz há três
ou quatro dias, quando os leoneses surgiram. Teria D. Fernando II, de facto,
hesitado em agir contra o sogro?
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O escudeiro do rei preparava-se para lhe enfiar o elmo por cima do
almofre, mas Afonso empurrou-o para o lado, bradando ao amigo:
- Não vedes que Badajoz se nos transforma numa armadilha
gigantesca? Ficaremos entalados entre os leoneses e os mouros. Através da
porta que liga a alcáçova ao exterior, os infiéis poderão munir-se de
mantimentos.
Depois de uma hesitação, Soeiro Viegas replicou:
- Foram cometidos vários erros. Mas o maior de todos foi subestimar elrei de Leão!
Afonso encarou-o furioso. Veio-lhe à ideia a última conversa com a filha
Teresa. Agora, Soeiro Viegas dava razão à infanta! Como se atreviam eles a
acusá-lo? Estaria a ficar velho, incapaz?
Num misto de fúria, desespero e arrependimento, agarrou as vestes do
fidalgo e bradou-lhe:
- Dizei-o, de uma vez, com mil diabos! Nunca deveria ter acedido ao
pedido de ajuda de Geraldo Sem Pavor. Não vos quis dar ouvidos e cai na
ratoeira. Vamos, tendes coragem de o dizer?
Afastou-o de si, com um safanão. Soeiro Viegas permaneceu
impassível. E Afonso acabou por murmurar:
- Entrarmos em conflito uns com os outros seria o próximo erro. É tempo
de acabar com eles.

Os portugueses viram-se tão aflitos em Badajoz, que se acabou por se
decidir a fuga de D. Afonso Henriques por uma porta pequena e menos vigiada.
Confesso que tenho problemas com esta decisão: D. Afonso Henriques a
escapulir-se, deixando os seus guerreiros à mercê do inimigo? Não combina
com o seu caráter. Mas haveria uma razão de peso: seria a única hipótese de
manter a independência de Portugal, já que o nosso primeiro rei estava nas
mãos do rei de Leão.
É impossível saber o que se passou entre D. Afonso Henriques e os
seus barões, nessa noite de todas as decisões. Eu tentei imaginar:

Nesse serão, Afonso reuniu-se com os seus barões e logo avisou:
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- Não admito mais discussões sobre o que deveria ter sido feito, ou
evitado. Concentremos as nossas forças, à procura de uma solução que nos
tire deste buraco em que nos enfiamos!
Depois de um momento de silêncio, seu filho Pedro Afonso sugeriu:
- Rendamo-nos!
O irmão dirigiu-se-lhe furioso:
- Não deves estar bom da cabeça! El-rei de Portugal não se pode render
ao de Leão. Seria o fim do nosso reino!
O mais novo insistiu, dirigido ao pai:
- Ele é vosso genro. Porque não tentais negociar com ele?
- Estou numa posição deveras desvantajosa para negociar com D.
Fernando - replicou o rei. - Ele bem poderia aproveitar esta oportunidade para
se apossar do nosso reino. E eu prefiro morrer, a cair-lhe nas mãos!
(...)
Afonso começou a conformar-se com a ideia [da fuga]. O reino era a
obra da sua vida, uma obra que ele construía há mais de quarenta anos, desde
aquele dia de São João Baptista, em que montara o seu cavalo, a fim de o
guiar para a sua primeira batalha, no campo de São Mamede. E esta obra, que
tanto trabalho, sacrifício e persistência lhe custara, corria o perigo de se
esfumar. Afonso estava convencido de que el-rei de Leão se apossaria de
Portugal, caso ele se lhe rendesse. E não queria continuar a viver, se isso
significasse assistir ao desmoronar da sua obra.
Afonso pôs-se pálido, o que lhe realçava os olhos raiados de sangue. O
cabelo, usado agora mais curto, estava quase todo branco e começava a
rarear-lhe no alto da cabeça. Ao vê-lo assim, afundado na sua cadeira, os
outros olhavam-no como se, pela primeira vez, se apercebessem de que o seu
soberano, o grande Afonso Henriques, aquela lenda viva, a quem tantos
atribuíam forças sobrenaturais, estava a ficar velho.

A fim de permitir a fuga de D. Afonso Henriques por uma porta mais
pequena e menos vigiada, inventei uma manobra de diversão para iludir o
inimigo: um ataque à alcáçova, onde ainda se encontravam os mouros
refugiados.
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Afonso esperou algum tempo perto da alcáçova, observando o ataque, a
fim de convencer o inimigo de que dirigia as operações. Quando lhe foi dito que
a porta do rio, não estando vigiada, se tinha aberto, fez-se ao caminho,
cavalgando cerro abaixo, dobrando curvas e esquinas, em ruelas tão estreitas,
que o cavalo mal lá cabia. Seguiam-no os seus dois filhos, D. Gualdim Pais,
Soeiro Viegas e mais quatro cavaleiros. O alferes-mor Pêro Pais oferecera-se
para ficar nas imediações da alcáçova, a fim de que os mouros e os leoneses
não dessem cedo demais pelo truque.
Se os que seguiam Afonso tinham duvidado, no serão anterior, de que
ele ainda possuísse destreza e força, depressa mudaram de opinião. O rei
cavalgava tão rápido, que eles não conseguiam acompanhá-lo de perto. Dir-seia que uma força diabólica o guiava. O seu peso de consciência?
No momento fulcral, pareceu turvar-lhe a coerência. Ao chegar à última
curva antes da porta, Afonso, de tão ansioso, não freou convenientemente a
montada. O animal fez a curva, mas empinou-se em frente à pequena porta,
encimada pelo habitual arco em forma de ferradura. O rei dominou-o, forçandoo a passar pela abertura. Mas o cavalo tinha-se desequilibrado um pouco e fez
com que a perna direita do rei raspasse na parede, ao lado da porta. E o joelho
de Afonso acabou por chocar com enorme violência contra o ferrolho de ferro.
Afonso passou para o lado de fora das muralhas a dar um berro,
provocado pela dor lancinante, e puxando involuntariamente as rédeas da
montada. O animal tornou a empinar-se e, desta vez, sem ação na perna
direita, o soberano não se conseguiu segurar e caiu ao chão. Também o cavalo
perdeu o equilíbrio, sobre as rochas íngremes. E caiu sobre Afonso.
O facto de os outros cavalgarem algumas jardas mais atrás acabou por
se tornar vantajoso, pois conseguiram parar, antes de serem envolvidos no
acidente. Desmontaram e foram direitos ao monarca, que se mantinha
estatelado no chão, enquanto o cavalo se levantara. Soeiro Viegas, Fernando e
Pedro ajoelharam-se ao pé do rei, tiraram-lhe o elmo e puxaram-lhe o almofre e
a coifa para trás. Afonso jazia sem sentidos. A sua cabeleira branca colava-se,
junto com o suor e o pó, à face pálida.
- Meu Deus - lançou Pedro. - Estará morto?
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D. Afonso Henriques não estava morto, mas ficou incapacitado de andar
e montar para o resto da sua vida. Além disso, viu-se dependente da
magnanimidade do genro, que, surpreendentemente, não se apoderou do reino
português, contentando-se em recuperar os territórios galegos em posse do
monarca luso e com a promessa deste de respeitar a fronteira do Guadiana.
Tudo isto terá sido uma humilhação difícil de digerir para D. Afonso
Henriques. Mas não posso deixar de o admirar, pelo menos, no que diz
respeito à sua incapacidade física. Um homem com a sua energia e a sua força
de vontade, que se viu impedido de se deslocar pelos seus próprios meios,
reagiu e manteve a dignidade, até à morte, cerca de quinze anos mais tarde.
Ninguém contestou o seu poder, todos continuaram a obedecer-lhe e a venerálo. E, segundo as pesquisas históricas mais recentes, D. Afonso Henriques terá
ainda conseguido evitar uma guerra civil, quando o seu filho ilegítimo, mais
velho que o infante D. Sancho, aspirou ao trono português.
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Bula Manifestis Probatum

Já aqui se falou na dificuldade de atribuir uma data para a
independência de Portugal. Acrescente-se que uma situação destas não é
anormal, tendo em conta que estamos a lidar com a Idade Média, uma época
em que ainda não se entendiam as nacionalidades como hoje em dia. Não
existiam fronteiras definidas e o poder estava na mão de potentados regionais,
que, em determinadas circunstâncias, conseguiam alargá-lo, ousando ignorar a
autoridade de reis e imperadores. Afonso Henriques não foi caso único na
Europa, ou na Cristandade, como se dizia. A haver uma entidade superior,
seria a Santa Sé, mas mesmo essa se revelou dúbia, durante décadas, quanto
ao caso português.
Só no Verão de 1179, D. Afonso Henriques terá segurado nas mãos o
reconhecimento oficial da independência de Portugal. O papa Alexandre III
emitiu a Bula Manifestis Probatum a 23 de Maio de 1179 e, tendo em conta as
viagens morosas daquela época, essa prova documental terá chegado à corte
coimbrã, na melhor das hipóteses, cerca de dois meses mais tarde, ou seja, na
segunda quinzena de Julho.
D. Afonso Henriques estava, em 1179, velho e muito debilitado. Tinha
cerca de 70 anos e já há dez que se encontrava incapacitado, na sequência do
desastre de Badajoz. Parece certo que não se conseguia mover pelos próprios
meios, o que lhe deixaria os músculos muito fracos e ele próprio sujeito a
doenças e infeções. Ainda assim, só morreria a 6 de Dezembro de 1185,
constituindo um caso raro de longevidade na época, sobretudo, considerando
estas circunstâncias.
A chegada da Bula Manifestis Probatum à corte portuguesa deveria ter
sido um momento muito emocionante para o velho monarca.
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O príncipe foi receber os recém-chegados, enquanto Afonso, que já
passara dos setenta, se limitou ao seu cadeirão, incapaz de se mover. Tentava
manter a calma, enquanto o cónego D. Pedro Feijão ali ficou, como que a
tomar conta dele, observando-o, preocupado. Surgiu a infanta Teresa, olhandoo igualmente cheia de cuidados, puxando uma cadeira a fim de se sentar ao
lado dele, o que o fez exclamar:
- Mas que é isto? Estão todos com medo que eu não aguente as
novidades e me dê algum fanico?
O arcebispo, acompanhado pelo infante e pelo seu capelão, fez uma
entrada triunfal, saudou eufórico os presentes. Depois, foi direito ao monarca,
pegou-lhe nas mãos e anunciou:
- Boas notícias, D. Afonso! Trago boas notícias!
Sentou-se no cadeirão que lhe estava destinado e o capelão passou-lhe
um invólucro cilíndrico de couro para as mãos, que D. Godinho segurou como
se de uma das sete maravilhas do mundo se tratasse. Tirou lá de dentro um
pergaminho enrolado e anunciou:
- Isto, meus senhores, é a bula Manifestis probatum est, de 23 de Maio
deste ano, e que eu recebi diretamente das mãos do Santo Padre!
Fez um sinal ao capelão para que o documento fosse deposto nas
mãos do monarca. O prelado assim fez e, perante a expectativa de todos os
presentes, Afonso desenrolou o pergaminho, de mãos trementes. Mas estava
incapaz de ler fosse o que fosse. Não era só a agitação que o atacava. Além
de ter esquecido tudo o que sabia de latim, há anos que a sua visão vinha
piorando. Tinha a impressão de que um véu se lhe formava em frente dos
olhos, no início, muito fino, mas ia ficando cada vez mais espesso. Acabou por
entregar o documento à infanta a seu lado, pedindo:
- Lê, filha, lê!
Teresa fez uma primeira leitura e anunciou emocionada:
- O Papa reconhece-vos o título de rei, meu pai!
- Finalmente - disse Afonso, de lágrimas nos olhos.
O arcebispo sorriu ao infante e ao chanceler-mor, muito satisfeito.
Depois, pôs-se a limpar o suor da testa e do cachaço e ordenou ao capelão:
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- Arranjai-me qualquer coisa para beber! - E, virando-se para os lados: É que está um calor de rachar, não é verdade? E, apesar de esta etapa de hoje
ter sido curta, a gente ainda veio a cavalgar umas horas.
O infante Sancho, a quem a ansiedade fizera esquecer aquele
pormenor, chamou um lacaio, que fosse buscar um refresco de vinho. Teresa
ia lendo o conteúdo da bula ao pai:
- Alexandre III confirma o documento de Lúcio II, tomando-vos e aos
vossos herdeiros sob a proteção da Santa Sé. Considera Portugal um reino
pertencente a São Pedro e promete o auxílio papal sempre que seja necessário
defender a dignidade régia do soberano português. Também os territórios que
os portugueses vierem a conquistar aos sarracenos gozarão da mesma
proteção.
Chegou o refresco, que pajens se encarregaram de distribuir pelos
presentes. O arcebispo apressou-se a esvaziar a sua taça, Sancho e D. Pedro
Feijão deram alguns goles. O rei e a sua filha ignoraram a bebida. E D.
Godinho, sentindo-se retemperado, lançou enérgico:
- O Santo Padre reconheceu, finalmente, os méritos de um soberano
que tão grandes vitórias conseguiu sobre os inimigos da fé. Chama-lhe
«intrépido destruidor dos inimigos dos cristãos», «diligente propagador da fé
cristã», «bom filho e príncipe católico», que deixa um «exemplo digno de ser
imitado pelos vindouros», enfim, não poupa elogios a D. Afonso. Não é assim,
D. Teresa? - E, dirigindo-se aos outros: - Que eu já li a bula um monte de
vezes, já a sei de cor e salteado!
Teresa tornou a passar o documento para as mãos do pai. Afonso
engoliu em seco, a fim de espantar as lágrimas e, depois de observar a bula
durante alguns instantes, disse:
- Agradeço a Deus, que ouviu as minhas preces. Agora, sei porque é
que Ele me deixou tanto tempo vivo.
- Ámen - concluiu D. Godinho, esvaziando a segunda taça.

Como se disse, D. Afonso Henriques só viria a falecer seis anos mais
tarde, a 6 de Dezembro de 1185. Foi sepultado no mosteiro de Santa Cruz de
Coimbra, no mesmo local em que a sua esposa, D. Mafalda, já repousava há
quase trinta anos.
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